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Salam Kasih
Sahabat ICW,
Tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki tahun 2015. Banyak peristiwa telah terjadi
pada tahun 2014, baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak
menyenangkan. Semua peristiwa itu kiranya membuat hidup kita semakin bertumbuh
untuk menghadapi segala kemungkinan pada tahun 2015 ini.
Untuk mengawali tahun ini, ICW menyajikan tema tentang Alkitab. Edisi ini akan
mengulas situs-situs yang menyediakan Alkitab sehingga Anda bisa membaca maupun
mempelajari Alkitab lebih dalam lagi melalui situs yang kami sajikan. Ada banyak sekali
situs yang menyajikan Alkitab, tetapi kami hanya menampilkan beberapa situs saja
yang kami anggap bisa mewakili situs lain. Dalam edisi ini, kami juga menyajikan ulasan
aplikasi Bible dan multimedia yang membahas tentang Alkitab. Kiranya sajian kami
dalam edisi ini menjadi berkat bagi Anda. Selamat Tahun Baru 2015, dan Tuhan
memberkati.
Selamat berselancar.
Pemimpin Redaksi ICW,
Gunung
< gunung(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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Ulasan: Situs-Situs Alkitab

1. Alkitab SABDA: http://alkitab.sabda.org/
Situs ini direkomendasikan bagi Anda yang ingin mempelajari Alkitab lebih dalam
secara daring (online). Anda dapat menemukan berbagai macam versi Alkitab
dalam bahasa Indonesia, bahasa suku, dan bahasa asing sebagai alat bantu
untuk mengerti tentang Alkitab. Selain versi- versi Alkitab, situs ini juga
dilengkapi dengan tafsiran-tafsiran Alkitab, artikel, peta, kidung pujian, gambargambar tokoh Alkitab, ilustrasi khotbah, tanya jawab seputar kekristenan, dan
masih banyak lagi. Sebab, fungsi utama situs ini bukan sekadar untuk membaca,
melainkan juga mempelajari Alkitab secara mendalam dengan menggunakan
berbagai macam bahan yang telah disediakan. Selain itu, pada situs ini juga
disediakan dua widget yang dapat Anda pakai secara gratis untuk situs Anda,
antara lain widget "Pencarian Alkitab SABDA" dan widget "Ayat hari ini". Alkitab
SABDA juga memiliki komunitas di Facebook dan Twitter. Diharapkan, situs ini
dapat membekali lebih dalam anak-anak Tuhan dalam menggali firman Tuhan
lebih dalam. Tuhan memberkati. (Tika)
2. Alkitab Mobi: http://alkitab.mobi/
Apakah Anda ingin mengakses Alkitab dengan versi-versi Alkitab yang lengkap,
terstruktur, serta desain yang minimalis secara daring melalui "device" Anda?
Silakan berkunjung ke situs Alkitab mobi. Situs ringan ini dirancang untuk para
pengguna mobile agar dapat mengakses Alkitab secara daring di mana pun dan
kapan pun. Tidak hanya fitur membaca Alkitab daring, situs ini juga memiliki fiturfitur pendukung yang lain seperti: kidung pujian, renungan, kamus Alkitab, dan
kamus bahasa. Selain itu, Anda juga dapat mengunduh Alkitab dalam bentuk
audio dan berbagai aplikasi Alkitab untuk mobile dalam berbagai macam format
melalui situs ini, mulai dari device berbasis Java, Android, BlackBerry, PDF, dan
masih banyak lagi. Situs ini kiranya dapat menolong dan memudahkan setiap
umat Tuhan yang rindu untuk membaca, mempelajari Alkitab, serta
membagikannya kepada orang lain. Sebab, yang terpenting bukanlah apakah
kita sudah mendapatkannya atau belum, melainkan sudahkah orang lain
mendapatkannya melalui kita. Tetap semangat dalam Tuhan. To God be the
Glory! (Tika)
3. SABDAWEB: http://sabdaweb.sabda.org/
Apabila Anda memiliki Software SABDA pada komputer Anda, pasti akan lebih
mudah bagi Anda untuk memahami hal-hal apa saja yang akan Anda dapatkan
dalam situs ini. Situs SABDA WEB pada awalnya merupakan manifestasi
Software SABDA dalam bentuk html. Situs ini dibuat dengan tujuan agar setiap
orang dapat mempelajari Alkitab secara daring, yang disertai dengan alat-alat
yang dibutuhkan seperti: tafsiran, catatan, fitur konkordansi, kamus, dan juga
leksikon, yang juga dapat Anda temukan dalam Software Alkitab SABDA. Dalam
situs ini, Anda akan disuguhi 28 versi Alkitab, 4 macam kamus, Leksikon Ibrani
dan Yunani, serta masih banyak lagi. Dari situs ini, Anda juga dapat mengunduh
jenis huruf (font) untuk mendukung huruf Ibrani dan Yunani serta panel daftar
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ayat yang dapat dipasang di situs Anda. Meskipun dalam segi tampilan situs ini
terlihat lama dan bahannya belum di-update, banyak orang masih mengakses
situs ini karena manfaatnya yang tidak kalah menarik dibanding situs studi
Alkitab daring yang lain. (Tika)

4. Alkitab.Me: http://www.alkitab.me/
Situs Alkitab.Me adalah salah satu situs yang berisi ayat-ayat Alkitab. Pada
halaman Home situs ini disediakan menu pencarian untuk mencari ayat sesuai
kata yang diinginkan. Kita juga bisa langsung membuka kitab dan pasal yang kita
inginkan. Situs ini mempunyai beberapa menu, yaitu Home, Daftar Isi Alkitab,
Ayat Alkitab Harian, Halaman Facebook, FAQ, dan Kredit. Daftar isi Alkitab akan
menampilkan daftar seluruh kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ayat
Alkitab Harian menampilkan bacaan harian tanggal hari ini. Menu Facebook akan
membawa pengunjung ke Facebook Alkitab.me. FAQ berisi halaman pertanyaan
yang sering ditanyakan. Kredit akan menampilkan orang-orang yang mendukung
situs ini. Dengan situs ini, kita dapat membaca Alkitab secara daring. Silakan
mengunjungi situs ini. (Lusia)
5. Top Alkitab: http://alkitab.co
Situs Top Alkitab adalah salah satu situs yang dibuat oleh Yayasan Lembaga
SABDA (YLSA), yang berusaha merangkum sumber-sumber Alkitab terbaik yang
ada di internet. Bahan-bahan yang ada dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:
Software Alkitab, bahan-bahan Alkitab untuk mobile, internet, media, SABDA,
ayat Alkitab, dan artikel tentang Alkitab. Tiap-tiap kategori memiliki banyak
bahan, tetapi yang ditampilkan di halaman depan hanya beberapa bahan saja.
Melalui situs ini, kita bisa mendapatkan banyak bahan yang akan menolong kita
dalam belajar Alkitab, silakan mengunjungi situs ini. (Lusia)
6. Alkitab Indonesia Online: http://www.jesoes.com/
Situs Alkitab Indonesia Online merupakan salah satu situs yang berisi seluruh isi
Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, beserta perikop (TB). Ada tiga
versi terjemahan Alkitab dalam situs ini, yaitu: Terjemahan Baru, Bahasa
Indonesia Sehari-hari, dan English Amplified Bible. Dalam situs ini disediakan
pula menu untuk mencari ayat yang diinginkan. Pada halaman depan situs ini
tersedia daftar seluruh kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sehingga dapat
mempermudah kita untuk menuju ke kitab yang ingin dibaca. Bagi pengunjung
yang menginginkan aplikasi Alkitab untuk handphone, situs ini juga menyediakan
aplikasi Alkitab untuk handphone. Silakan berkunjung ke situs ini. (Lusia)
7. SABDA: http://www.sabda.org/alkitab/index.php
Alkitab adalah salah satu fitur yang ada dalam situs portal SABDA. Fitur ini cukup
menarik dan juga bisa digunakan untuk menggali Alkitab secara lebih dalam. Ada
fitur untuk membaca Alkitab, pencarian ayat, dan daftar kata sehingga
mempermudah pengguna dalam menemukan ayat yang dibutuhkan. Halaman ini
juga terintegrasi dengan beberapa situs Alkitab yang membuat pengguna
semakin bersemangat dalam mempelajari Alkitab. (Bayu)
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8. Ekaristi: http://www.ekaristi.org/bible/
Situs ini juga merupakan situs Alkitab, khususnya untuk saudara kita yang
beragama Katolik. Situs Alkitab ini tidak hanya berisi Alkitab saja, tetapi juga
dilengkapi dengan alat untuk mencari kata. Situs ini juga berisi artikel, renungan,
dan apologetika sehingga pengguna bisa belajar dengan lengkap melalui situs
ini. Bagi setiap kita yang rindu mendalami Alkitab, silakan mengunjungi situs ini
dan menikmati setiap berkat yang telah tersedia. (Bayu) Tanggal akses: 24
Oktober 2014
o

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Aplikasi: Bible

Aplikasi Alkitab ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan dalam perangkat
Android Anda. Aplikasi Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia yang bekerja sama
dengan Faith Comes by Hearing ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan
mendengarkan Alkitab Audio dalam versi drama. Aplikasi Alkitab untuk Android ini
memiliki beberapa fitur, di antaranya: Anda bisa melakukan pencarian ayat, mengubah
jenis huruf (font) sesuai dengan selera, membagikan ayat yang dipilih melalui media
sosial dan email, membuat "bookmarks", dan juga bisa memasukkan catatan pribadi
Anda ke dalam ayat tersebut. Banyak sekali bahasa yang bisa Anda pilih dalam aplikasi
ini sehingga Anda pun bisa membaca dan mendengar dengan bahasa sesuai pilihan
Anda. Sayangnya, hanya Perjanjian Baru yang sudah bisa kita dengarkan, sementara
Perjanjian Lama masih belum tersedia. Selain itu, untuk menggunakan Alkitab ini, Anda
harus terhubung dengan internet. Untuk mengunduh aplikasi ini, silakan mengunjungi
alamat URL yang ada di bawah ini. (Gunung)
==>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fcbh.dbp.BibleSocietyOfIndonesia&hl
=en
Tanggal akses: 28 Oktober 2014
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Multimedia: Alkitab Mobile

Apa yang dimaksud dengan Alkitab mobile? Alkitab mobile merupakan Alkitab yang
didesain khusus untuk perangkat mobile seperti: handphone, smartphone, tablet,
phablet, dll.. Menurut data yang disajikan dalam slideshare ini, jumlah pelanggan HP di
Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ini berarti bahwa kesempatan
untuk membagikan Kabar Baik terbuka lebar melalui perangkat mobile. Ada banyak
sekali Alkitab yang bisa kita buka melalui perangkat mobile kita. Bisa berupa situs
maupun aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan perangkat mobile kita. Dalam slideshare
yang diunggah oleh Yayasan Lembaga SABDA ini, kita bisa melihat produk-produk
untuk Alkitab mobile. Produk-produk tersebut di antaranya: Alkitab mobi, aplikasi
renungan, serta Alkitab untuk Android dan Blackbery, dan Audio Alkitab. Anda bisa
menyimak keseluruhan isi slideshare ini dengan mengunjungi alamat di bawah ini.
Tuhan memberkati. (Gunung)
==> http://www.slideshare.net/sabda/alkitab-mobile
Tanggal akses: 21 Oktober 2014
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Renungan: Prioritas Utama
Bacaan: Lukas 4:16-21

Ada kecenderungan orang-orang Kristen beranggapan bahwa ibadah hari Minggu
hanyalah formalitas. Artinya, beribadah pada hari Minggu di gereja akan dilakukan bila
tidak ada acara atau kesibukan lain. Ibadah bersama jemaat lainnya di gereja menjadi
second priority (prioritas kedua). Kecenderungan ini tidak hanya akan mengakibatkan
hadirnya Kristen-kristen yang tidak tahu mensyukuri kasih dan penyertaan Allah, tetapi
juga akan menciptakan Kristen-kristen yang tidak tahu menghormati karya dan
kebesaran Allah dalam hidupnya. Sikap ini sungguh bertentangan dengan pengajaran
dan sikap yang diperlihatkan langsung oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimana
Tuhan Yesus memprioritaskan ibadah kepada Allah Bapa-Nya dalam hidup-Nya. Sikap
ini menunjukkan bahwa selain Dia sangat menghormati Bapa, Dia juga menghormati
ibadah persekutuan umat di rumah Tuhan dan menjadikan ibadah itu bagian dari hidupNya.
Dari Galilea, Yesus kembali ke Nazaret, dan Lukas mempertegas dengan mengatakan
bahwa "inilah tempat Yesus dibesarkan". Mengapa Ia ke sana? Kepada orang-orang
yang mengenal Dia sejak kecil hingga dewasa, Ia menegaskan siapa diri-Nya dan apa
misi pelayanan-Nya. Ia membacakan kitab nubuat Nabi Yesaya, yang menyatakan
beberapa hal, yaitu:
1. Roh Tuhan ada pada-Nya;
2. Dia diurapi untuk menyampaikan kabar pembebasan kepada para tawanan,
memberikan penglihatan kepada orang buta;
3. Dia diutus untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan
4. memberitakan bahwa Tahun Rahmat Tuhan telah datang. Sesungguhnya, ayat
tersebut menubuatkan tentang diri-Nya. Karena itu, tepatlah bila Tuhan Yesus
mengatakan bahwa ayat itu digenapi oleh-Nya.
Kedatangan Yesus ke dunia bukanlah sebagai seorang raja dengan segala kemegahan
dan kejayaannya. Justru Ia datang dengan otoritas Allah untuk membawa pembebasan
dan penyelamatan dalam arti luas dan sesungguhnya. Bukan hanya dalam dunia,
melainkan keselamatan yang bersifat kekal dan menyeluruh. Ia membawa kabar baik
dan itu dinyatakan kepada semua orang, baik orang miskin, tawanan, orang buta, dan
orang tertindas. Ia datang juga untuk membawa kebebasan dan keselamatan bagi kita.
Betapa mulia dan agungnya misi kedatangan-Nya, melalui Dialah kita beroleh
keselamatan dan kehidupan kekal.
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Diambil dari:
Nama situs

: SABDA.org

Alamat URL

: http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2000/01/01

Penulis artikel : Tidak dicantumkan
Tanggal akses : 18 November 2014
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
Februari : Berita
Maret : Wanita
April : Paskah
Mei : Sekolah Teologi
Juni : Pernikahan
Juli : Pemuda
Agustus : Forum Diskusi
September : Persekutuan (PMK)
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Salam Kasih
Sahabat ICW,
Bulan Februari ini, Indonesian Christian Webwatch (ICW) mengusung tema Berita.
Melalui edisi ini, kami menyajikan beberapa ulasan dari situs- situs berita Kristen dan
aplikasi yang berkaitan dengan berita kekristenan. Diharapkan, melalui edisi ini, umat
Kristen dapat mengikuti berita-berita kekristenan terbaru sehingga kita tidak ketinggalan
informasi seputar kekristenan. Selamat menyimak dan selamat berselancar.
Pemimpin Redaksi ICW,
Gunung
< gunung(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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1. Bahana: http://ebahana.com/
Situs ini adalah versi digital dari majalah Bahana. Begitu menuju halaman utama
situs ini, kita langsung disuguhi dengan berbagai bahan terbaru dari Bahana.
Bukan hanya artikel yang ditampilkan, melainkan juga pilihan menu kategori
yang lain, diantaranya: inspirasi, tip, vitamin, konseling, kesaksian, dan serbaserbi. Di halaman utama ini juga disediakan kolom yang memuat bahan yang
paling sering dibaca melalui kolom "sering dibaca saat ini" sehingga pengguna
dapat mengetahui apa saja yang paling sering diakses atau dibaca. Selain di
halaman utama, banyak lagi menu yang dapat kita tuju, seperti: inspirasi,
kesaksian, toko buku, dan yang lainnya. Silakan berkunjung ke situs ini dan
dapatkan bahan-bahan untuk pertumbuhan rohani Anda. (Bayu)
2. Yubelium: http://yubelium.com/situs-berita-kristen/
Situs Yubelium adalah situs berita nirlaba yang bertujuan untuk menyajikan
berbagai berita dari seluruh penjuru dunia, termasuk pemikiran-pemikiran
teologis, serta informasi lainnya dari sudut pandang kekristenan. Pada halaman
depan situs ini ditampilkan cuplikan berita-berita dari seluruh dunia, baik yang
berhubungan dengan gereja maupun umum. Dalam situs ini disediakan menumenu untuk memilih berita yang kita inginkan, yaitu: Warta Gereja, berisi beritaberita yang berhubungan dengan kekristenan; Berita Nasional, berisi berita-berita
dari dalam negeri; Berita Internasional, berisi berita-berita dari luar negeri (Afrika,
Amerika, Asia, Eropa, Eurasia, Oseania); Gereja Teraniaya, berisi berita-berita
tentang penganiayaan terhadap warga gereja di seluruh dunia; Fokus, berisi
berita tentang fokus kekristenan; Lensa, berisi berita tentang tema-tema tertentu;
dan Direktori, berisi tentang situs-situs berita Kristen, evanglisasi/PI, iman dan
sains. Anda juga dapat berlangganan untuk menerima kiriman laporan dan
informasi penting tentang gereja dan dunia, yang akan dikirimkan melalui email,
dengan mendaftar melalui halaman berlangganan. Silakan berkunjung ke situs
ini dan dapatkan berita- berita yang dapat membuka wawasan kita. (Lusi)
3. Pustaka Lewi: http://www.pustakalewi.net/
Situs Pustakalewi.net dikelola oleh para jurnalis "alternatip", yaitu para jurnalis
yang lebih menekankan keberpihakan pada kepentingan rakyat daripada
kepentingan bisnis. Situs ini berisi berita-berita yang berhubungan dengan
kekristenan maupun berita-berita secara umum. Seluruh berita dibagi dalam
empat kategori besar, yaitu Rubrik Rohani, Rubrik Berita, dan Hiburan. Masingmasing kategori masih dibagi menjadi beberapa bagian. Rubrik Rohani berisi
renungan, telaah Alkitab, kesaksian, dan sejarah gereja. Rubrik Berita berisi
news, essay redaksi, in deep news, artikel, dan rubrik budaya. Hiburan berisi lirik
lagu, humor, kolom apresiasi, dan serba-serbi. Silakan mengunjungi situs ini dan
dapatkan berita-berita seputar kekristenan dan umum. (Lusi)
4. The Christian Post: http://www.christianpost.com/
Situs berbahasa Inggris ini berisi tentang berita-berita kristiani. Terdapat menu
navigasi utama di bagian atas halaman utama, yang memudahkan pencarian
15
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yang kita inginkan, misalnya tentang Pelayanan Gereja, Politik, Dunia, dan
tentang U.S. Ada juga menu video yang menambah wawasan kita. Menu ini
berisi banyak pilihan video, tentang film, opini, dan lain-lain. Situs ini mempunyai
tampilan yang unik, yaitu seperti koran pada umumnya, tetapi dikemas begitu
menarik. Pengunjung tidak akan bosan untuk membacanya. Situs ini juga selalu
update untuk setiap harinya. Selamat menjelajah di situs ini. (Yans)

5. One News Now: http://onenewsnow.com/
Situs ini adalah situs berita internasional yang berbahasa Inggris. Menu navigasi
utama berada di atas yang memudahkan pencarian kita sesuai menu yang
diinginkan. Ada menu Gereja, Budaya, Bisnis, Pendidikan, dan lain-lain. Anda
pasti akan menemukan banyak berita dan artikel di sini. Ada juga menu media
yang dapat menambah wawasan Anda sekalian. Menu ini berisi artikel-artikel
terkini yang menarik. Anda juga dapat berlangganan untuk berita-berita setiap
harinya. Menarik bukan? Jadi, tunggu apa lagi, silakan datang ke situs ini. Tuhan
memberkati. (Yans)
6. Christian World News: http://www.cbn.com/cbnnews/shows/cwn/
Halaman Christian World News adalah salah satu halaman dari situs CBN News.
Christian World News sendiri merupakan sebuah program acara berdurasi 30
menit yang membahas tentang segala karya Roh Kudus yang terjadi di seluruh
dunia. Acara ini disiarkan setiap hari Jumat pukul 17.00 waktu setempat di
CBNTV dan diselenggarakan oleh CBN News. CWN melaporkan tentang
pekerjaan gereja-gereja yang ada di beberapa tempat dan berfokus pada misimisi internasional, kebangunan rohani, serta menyediakan penggalian berita
tentang penganiayaan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Tujuan dari program
acara ini adalah untuk mengetuk hati para pengikut Kristus agar terpanggil
sebagai pendoa bagi kebutuhan umat Allah di seluruh dunia. Sudahkah Anda
mengetahui karya- karya Allah di seluruh dunia? Tuhan Yesus memberkati.
(Rostika)
7. World Mag: http://www.worldmag.com/
Situs ini berisi tentang artikel-artikel terkini seputar dunia kekristenan. Situs dari
majalah "WORLD" ini juga memberikan laporan tentang kejadian-kejadian buruk
di seluruh penjuru dunia, yang diharapkan dapat menolong kita semakin
menghayati anugerah Allah. Dengan demikian, kita dapat memiliki pikiran yang
tajam, tetapi tetap berhati hangat. Situs ini tidak memperbolehkan adanya iklan di
dalam isinya. Dalam penjelasannya, mereka mempertahankan akurasi faktual
dan objektivitas alkitabiah dalam artikel-artikel yang disajikan, yaitu mencoba
untuk melihat dunia sebagaimana Alkitab menggambarkannya. Kiranya dapat
terus menjadi berkat. :) (Rostika)
Tanggal akses: 28 November 2014
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Aplikasi Global Christian News merupakan aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat
kristiani di seluruh dunia. Aplikasi ini mengombinasikan dan menampilkan sepuluh situs
berita Kristen favorit. Sepuluh situs tersebut adalah The Christian Post, Worldmag,
CBN, Christianity Today, Kristiani, Christian Press, Worthy News, Christian Headlines,
ICR, dan Crosswalk. Selain itu, dalam aplikasi ini juga disematkan tools untuk studi
Alkitab sehingga pengguna bisa belajar firman Tuhan di samping membaca berita-berita
terkini dari dunia kekristenan. Global Christian News ini dapat digunakan pada
perangkat Android versi 2.3.3 ke atas. Apabila Anda membutuhkan aplikasi yang
menyajikan informasi terbaru seputar dunia kekristenan, tidak ada salahnya Anda
mengunduh aplikasi ini. (Gunung)
==>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev162819.app197792&hl
=en
Tanggal akses: 27 November 2014
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Multimedia: Bagaimana Membagikan Berita Injil?

Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua
bangsa murid-Nya. Apakah Anda sudah melakukan perintah tersebut? Melalui
slideshare ini, Anda bisa mempelajari cara membagikan Injil kepada sesama.
Slideshare yang diunggah oleh Hendra Kasenda ini terdiri dari 16 slide yang berisi
langkah-langkah untuk mengenalkan Kristus. Kesaksian Anda mengenai bagaimana
hidup Anda diselamatkan oleh Tuhan dan bagaimana hidup Anda dijamah oleh Tuhan
sangat membantu Anda ketika Anda mengabarkan berita Injil ini. Slide ini juga
memberikan tip tentang bagaimana memberikan kesaksian tentang Tuhan. Apabila
Anda ingin bersaksi dan memberitakan Injil, silakan mengunjungi alamat di bawah ini.
(Gunung)
==> http://www.slideshare.net/hendra_k2000/training-penginjilan-4-bagaimanamembagikan-berita-injil
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
Maret: Wanita
April: Paskah
Mei: Sekolah Teologi
Juni: Pernikahan
Juli: Pemuda
Agustus: Forum Diskusi
September: Persekutuan (PMK)
Oktober: Penulis
November: Kesaksian
Desember: Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Ingin mendapatkan informasi terbaru seputar pelayanan YLSA? Publikasi Berita YLSA
adalah jawabannya! Publikasi ini menyajikan informasi- informasi terbaru dan aktual
seputar perkembangan pelayanan YLSA, yang diterbitkan secara khusus untuk
menjangkau pribadi/yayasan yang telah mendukung dan menjadi sahabat YLSA.
Untuk berlangganan publikasi Berita YLSA secara gratis melalui email, silakan
mengirimkan email kosong ke < subscribe-i-kan-berita- ylsa(at)hub.xc.org >.
Jangan tunda lagi, kirim email sekarang juga dan perluas wawasan Anda dengan
berkunjung ke situs YLSA < http://ylsa.org >.
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Salam Kasih
Sahabat ICW,
Murid Tuhan Yesus tidak hanya pria saja, tetapi juga wanita. Bahkan, ketika Tuhan
Yesus disalib pun, ada beberapa wanita yang selalu mendampingi-Nya. Sampai saat
ini, banyak wanita memiliki peran besar dalam pelayanan. Oleh sebab itu, ICW kali ini
mengusung tema "Wanita".
Dalam edisi ini, kami membagikan ulasan dari situs-situs yang menyajikan bahan-bahan
khusus untuk wanita. Kami juga menampilkan ulasan presentasi yang berjudul "Wanita
yang Melayani" dan aplikasi Alkitab SABDA. Kami berharap apa yang kami sajikan
untuk Anda ini bisa menjadi berkat bagi Anda. Selamat berselancar. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi ICW,
Gunung
< gunung(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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1. Wanita Kristen: http://wanita.sabda.org
Situs Wanita Kristen merupakan salah satu situs dari Yayasan Lembaga SABDA
yang menyediakan bahan-bahan kekristenan, khususnya bagi wanita Kristen
Indonesia. Melalui situs ini, diharapkan wanita Kristen di Indonesia memiliki
wawasan yang mendalam akan firman Tuhan. Situs yang kaya akan bahanbahan kekristenan ini juga memfasilitasi penggunanya untuk berbagi tulisan
melalui blog. Bagi para wanita Kristen yang gemar berdiskusi dalam forum, situs
ini juga menyediakan forum dengan berbagai topik diskusi seputar wanita
Kristen. Silakan berkunjung ke situs ini untuk mendapatkan berkat dan berbagi
berkat. Tuhan memberkati. (Lusia)
2. Publikasi e-Wanita: http://sabda.org/publikasi/e-wanita
Halaman ini merupakan halaman dari situs arsip publikasi e-Wanita yang
diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA. Jumlah edisi publikasi e- Wanita
sampai saat ini adalah 135 edisi. Dengan berkunjung ke halaman situs ini, Anda
bisa mendapatkan banyak bahan seputar wanita Kristen untuk menambah
wawasan Anda tentang pelayanan wanita Kristen. Jika Anda ingin mendapatkan
bahan-bahan tersebut secara rutin, Anda dapat berlangganan publikasi e-Wanita
dengan mengeklik link berlangganan yang ada di halaman ini. Mari berkunjung
ke halaman ini. (Lusia)
3. Renungan Harian Wanita: http://www.harianwanita.com/
Situs ini berisi renungan-renungan seputar wanita Kristen. Artikel maupun
renungan yang disajikan dalam situs ini tidak disusun berdasarkan kategori,
tetapi diposting secara acak. Dalam situs Renungan Harian Wanita juga terdapat
khotbah oleh Pdt. Dr. Ir. Niko Njotorahardjo. Khotbah-khotbah ini disajikan dalam
bentuk video dan bisa Anda lihat melalui menu Pastor Message. Silakan
berkunjung ke situs ini dan dapatkan renungan yang dapat menguatkan dan
menumbuhkan kehidupan rohani Anda. (Lusia)
4. Today's Christian Women: http://www.todayschristianwoman.com/
Situs Today's Christian Woman adalah situs yang memuat berbagai hal tentang
dunia wanita Kristen. 'Today's Christian Woman' sendiri merupakan majalah
digital berbayar yang terbit setiap minggu, yang berisi artikel-artikel tentang
berbagai topik kehidupan wanita Kristen, mulai dari lingkungan keluarga,
kesehatan, karier, dan masih banyak lagi. Tujuan dari majalah ini dibuat adalah
untuk memberikan motivasi serta ide bagi para wanita pengikut Kristus dalam
menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di setiap segi kehidupan. Selain
majalah mingguan berbayar, situs ini juga menjual buku elektronik yang telah
dikategorikan berdasarkan topiknya. Namun, artikel yang ada pada situs ini tidak
semuanya berbayar. Ada beberapa artikel yang dapat diakses secara gratis
tanpa harus berlangganan terlebih dahulu. Selain itu, Anda juga akan menemui
beberapa buletin yang tidak dipungut biaya untuk berlangganan. Situs ini
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merupakan salah satu cabang dari sebuah situs pelayanan besar bernama
Christianity Today. Selamat bertumbuh dalam Tuhan. (Rostika)

5. I Believe: http://www.ibelieve.com/
Situs 'ibelieve' merupakan situs yang ditujukan kepada wanita Kristen di seluruh
dunia. Situs ini bertujuan untuk menolong para wanita Kristen agar dapat
bergumul lebih dalam dan bersaksi tentang iman mereka kepada lingkungan
sekitar. Artikel-artikel yang ada, beberapa di antaranya merupakan blog yang
berisi tentang kesaksian pengalaman pribadi penulis. Situs ini ingin menciptakan
sebuah tim penulis dan blogger yang dapat saling berbagi kesaksian.
Harapannya, pergumulan yang mereka hadapi dapat menjadi berkat bagi orang
lain. Situs "ibelieve" juga menawarkan buletin dan renungan elektronik gratis
untuk pelanggan, baik yang terbit harian maupun mingguan. Dengan
pengategorian topik yang sistematis dan disertai fitur pencarian, situs ini
memudahkan Anda mencari artikel-artikel dengan topik yang diinginkan. Tuhan
Yesus memberkati. (Rostika)
6. Crosswalk: http://www.crosswalk.com
Situs Crosswalk adalah situs Kristen berbahasa Inggris yang menyajikan
informasi seputar kegiatan pelayanan bagi para pembacanya, khususnya wanita
Kristen. Setiap artikel yang disajikan dalam situs ini dilengkapi dengan profil
singkat dari penulis dan pranala (link) untuk bergabung di situs atau media sosial
sehingga Anda tidak ketinggalan berita terkini. Situs ini juga terintegrasi dengan
situs mitra untuk mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi bahan-bahan.
Jika ingin berlangganan, Anda dapat mem-follow melalui sosial media yang Anda
miliki. Selamat menjelajah di situs ini. (Yans)
7. Christian Women Online: http://christianwomenonline.net/
Christian Women Online adalah situs rohani Kristen berbahasa Inggris. Situs ini
berisi berita-berita artikel menarik dan ayat Alkitab yang selalu berganti setiap
harinya. Pengunjung situs ini bisa memilih artikel yang disajikan berdasarkan
penulis favoritnya. Anda juga bisa berlangganan dan bergabung untuk
mendapatkan artikel-artikel yang ada dalam situs ini. Silakan kunjungi dan
mengeksplorasi lebih dalam lagi di situs ini. (Yans)
8. (Facebook) Wanita Kristen: http://facebook.com/sabdawanita
Jika Anda pernah mengunjungi situs Wanita Kristen, atau berlangganan publikasi
e-Wanita, jangan sampai melewatkan halaman (page) yang satu ini. Facebook
page Wanita Kristen merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) bagi para wanita Kristen untuk dapat saling
berbagi informasi. Selain ayat-ayat yang menguatkan dan kutipan dari tokohtokoh wanita terkemuka, page ini juga menyajikan catatan-catatan, renungan,
maupun tip bagi wanita Kristen dalam menjalani kehidupan. Sampai saat ini,
2009 penyuka (Fans) telah bergabung dengan page tersebut. Keaktifan Admin
dalam memosting informasi tiap minggu membuat page ini menjadi page yang
sangat direkomendasikan, agar para wanita Kristen memiliki komunitas yang
sehat dan saling membangun. Selain page ini, YLSA juga menyediakan grup
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Wanita Kristen sebagai sarana menjalin relasi serta berdiskusi sesuai dengan
topik yang telah ditentukan. Diskusi tersebut diadakan minimal sebulan dua kali.
Kiranya komunitas-komunitas tersebut dapat menjadi berkat bagi Anda dalam
bertumbuh sebagai seorang wanita dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
(Rostika)
Tanggal akses: 7 Januari 2015
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Aplikasi: Alkitab Sabda

Aplikasi Alkitab SABDA ini dulu merupakan Aplikasi Yuku. Aplikasi ini memiliki fitur yang
cukup lengkap. Fitur yang ada di antaranya: pencarian, versi pembanding, referensi
silang, catatan pribadi, riwayat, pembatas buku, salin atau bagikan, catatan, sorotan,
berbagai renungan Alkitab setiap hari, rencana baca Alkitab, dan buku-buku
kidung/himne. Alkitab SABDA ini memiliki kelebihan, yaitu bisa digunakan di mana pun
dan kapan pun tanpa menggunakan internet. Dalam aplikasi ini terdapat lebih dari 90
versi terjemahan, baik itu bahasa Indonesia modern dan kuno, bahasa daerah/suku,
bahasa asli Alkitab (Yun./Ibr.), maupun bahasa asing. Untuk mendapatkan versi
tersebut, pengguna harus mengunduh sekali dan setelah itu bisa dibaca secara luring
(offline). Anda tertarik? Silakan mengunduh dan menggunakan sebagai aplikasi Alkitab
favorit Anda.
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.alkitab
Tanggal akses: 7 Januari 2015
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Slide presentasi ini terdiri dari 18 halaman yang berisi tentang wanita-wanita dalam
pelayanan Yesus. Seperti yang tertulis di Alkitab, mereka yang mengikuti Yesus bukan
hanya kaum pria saja, melainkan juga kaum wanita. Pada sebagian besar pelayanan,
wanita dipandang sebagai pekerja yang berharga karena mereka sering melakukan
sebagian besar tugas pelayanan, dan juga sering haus akan firman Tuhan. Melalui slide
ini, Hendra Kasenda menyampaikan beberapa pandangan mengapa wanita aktif dalam
pelayanan dan mengapa wanita melayani Yesus.
Selain slide ini, Anda juga bisa menyimak presentasi-presentasi (slide) yang diunggah
oleh Hendra Kasenda. Ada 108 presentasi lain yang diunggah, dan jadilah berkat bagi
orang lain setelah Anda menyimak presentasi ini. Tuhan memberkati. (Gunung)
==> http://www.slideshare.net/hendra_k2000/wanita-yang-melayani Situs-Situs Wanita
Kristen
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
April : Paskah
Mei : Sekolah Teologi
Juni : Pernikahan
Juli : Pemuda
Agustus : Forum Diskusi
September : Persekutuan (PMK)
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Stop Press: Publikasi e-Doa: Melengkapi Pendoa Kristen
Apakah Anda seorang pendoa? Anda membutuhkan sumber-sumber bahan untuk
melengkapi pelayanan doa Anda?

Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > menerbitkan Publikasi e-Doa <
http://sabda.org/publikasi/e-doa/arsip/ > untuk memperlengkapi pelayanan doa Anda.
Dapatkan berbagai renungan, artikel, kesaksian, dan inspirasi dari tokoh-tokoh pendoa
dalam e-Doa. Publikasi e-Doa rindu untuk memperkaya pendoa Kristen Indonesia
dalam kehidupan rohani, memberikan inspirasi, dan penguatan iman.
Ingin berlangganan secara GRATIS? Kirimkan alamat e-mail Anda ke: <
doa(at)sabda.org > atau < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org >
Dengan menjadi pelanggan e-DOA, otomatis Anda telah menjadi pelanggan untuk
pokok-pokok doa dari Open Doors, 40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa, dan Kalender
Doa SABDA (KADOS). Bergabunglah sekarang juga!
Kunjungi juga situs Doa di: < http://doa.sabda.org > untuk mendapatkan bahan-bahan
yang lebih lengkap.
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Salam Kasih
Sahabat ICW,
Kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti bahwa Allah sungguh-sungguh
mengasihi umat-Nya. Melalui kematian dan kebangkitan- Nya, kita telah ditebus oleh
darah Tuhan Yesus sehingga kita terbebas dari maut. Pada bulan April ini, kita
memperingati hari Paskah. Melalui Paskah, kita merenungkan karya Allah dalam hidup
kita. Sebagai orang Kristen, kita sangat bersyukur karena telah ditebus oleh darah- Nya
dan mendapatkan anugerah keselamatan. Untuk mengungkapkan rasa syukur, pada
bulan ini ICW mengusung tema tentang Paskah. Dalam edisi ini, kami menyajikan
ulasan dari situs-situs Paskah, video Paskah, aplikasi Quick Bible, dan renungan
Paskah. Kiranya melalui edisi Paskah ini, kita semakin diberkati dan menjadi berkat
bagi orang lain. Selamat berselancar. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi ICW,
Gunung
< gunung(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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Ulasan: Situs-Situs Paskah

1. Situs Paskah Indonesia: http://paskah.sabda.org
Situs Paskah Indonesia adalah salah satu situs yang dibangun untuk menjadi
pusat berbagai bahan Paskah yang bermutu dalam bahasa Indonesia. Bahanbahan Paskah yang ada di situs ini terbagi dalam berbagai kategori, di antaranya
adalah khotbah audio Paskah dan video Paskah. Khotbah audio Paskah berisi
kumpulan khotbah seputar Paskah dalam format audio dan dapat diunduh. Video
Paskah berisi cerita Paskah dalam format video. Mari kunjungi situs Paskah ini
dan dapatkan bahan-bahan yang dapat menolong Anda untuk semakin
mengenal Yesus Kristus. (Lusia)
2. Top Paskah: http://paskah.co
Situs Top Paskah adalah sebuah situs yang berusaha merangkum sumbersumber bahan Paskah terbaik yang ada di internet. Salah satu bahan yang
terangkum di situs ini adalah video/ilustrasi cerita Paskah dari Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes. Video Paskah yang ada tidak hanya menggunakan
bahasa Indonesia, tetapi ada pula yang menggunakan bahasa Jawa dan teks
bahasa Inggris. Silakan mengunjungi situs ini dan dapatkan banyak sumber
bahan Paskah. (Lusia)
3. SABDA Space (Komunitas Blogger Kristen):
http://sabdaspace.org/keywords/paskah SABDASpace adalah salah satu situs
blog. Para blogger aktif memosting tulisan mereka. Halaman ini menampilkan
semua tulisan blogger yang berhubungan dan mempunyai kata kunci Paskah.
Melalui tulisan para blogger ini, kita dapat lebih lagi menghayati arti Paskah.
Silakan berkunjung ke situs ini. Apabila Anda ingin menulis dan menjadi blogger,
Anda bisa mendaftar terlebih dahulu melalui situs ini. (Lusia)
4. Joyful Heart: http://www.joyfulheart.com/easter/
Jika Anda membutuhkan artikel, cerita, maupun bahan-bahan kekristenan untuk
Paskah, cobalah untuk membuka situs Joyful Heart. Situs yang berada di bawah
asuhan Dr. Ralph F. Wilson ini memiliki berbagai bahan tentang Paskah yang
banyak ditulis oleh beliau sendiri, yang menjadi bagian dari pelayanannya
sebagai Direktur Joyful Heart Renewal Ministries. Selain berbagai cerita Paskah
yang menginspirasi, dalam situs ini terdapat pula bahan-bahan untuk studi
Alkitab serta resensi dari berbagai buku yang ditulis oleh Dr. Ralph F. Wilson
yang berdasar pada kebenaran Alkitab. Ada berbagai menu yang terdapat dalam
situs Joyful Heart ini, dan Paskah menjadi salah satu menu tersendiri yang
memudahkan Anda untuk menemukan bahan-bahan Paskah yang diperlukan.
Nah, silakan menjelajah ke situs berbahasa Inggris ini, dan temukan kekayaan
bahan-bahan Paskah yang berguna bagi pelayanan maupun pertumbuhan rohani
Anda. (N. Risanti)
5. Christian Answer: http://www.christiananswers.net/easter.html
Christian Answers Easter adalah sebuah situs yang berisi pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan Paskah bagi mereka yang skeptis akan peristiwa
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Paskah, selain itu juga berisi aneka kegiatan bagi anak serta berbagai bahan
yang bermutu seputar Paskah. Terdapat berbagai pertanyaan yang umumnya
menjadi pertanyaan bagi mereka yang masih ragu akan iman Kristen, seperti:
Apakah Yesus benar Mesias? Apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Bagaimana kita
dapat mengetahui jika Yesus benar- benar bangkit dari kematian? Semua
pertanyaan tersebut akan dijawab sesuai dengan kebenaran Alkitab, dengan
mengeklik Answer yang terdapat tepat di belakang pertanyaan-pertanyaan
tersebut. Selain bagi mereka yang membutuhkan jawaban lengkap seputar
Paskah dan karya keselamatan Allah, situs ini juga dapat berguna bagi mereka
yang ingin mempelajari apologetika Kristen (ilmu tentang pembelaan iman
Kristen - Red.). Bagi Anda yang ingin memperlengkapi diri dengan jawabanjawaban yang tepat seputar Paskah serta memperoleh bahan-bahan untuk
aktivitas yang bersifat edukatif bagi anak-anak, situs Christian Answers menjadi
salah satu pilihan yang dapat Anda kunjungi. (N. Risanti)

6. DLTK: http://www.dltk-holidays.com/easter/index.html
Paskah menjadi salah satu agenda tahunan yang membutuhkan kreativitas para
guru sekolah minggu dan pelayan anak untuk memberi kegiatan yang menarik
bagi anak-anak. Dengan adanya tulisan, "Semua yang Anda butuhkan untuk
perayaan Paskah yang meriah dengan anak-anak Anda: Kerajinan, dekorasi,
lembar kerja, mewarnai halaman, keranjang, ide dekorasi telur, permainan, puisi
Paskah, dan banyak lagi!" situs ini sungguh dapat menjadi salah satu pilihan
Anda untuk mendapatkan aktivitas Paskah yang edukatif serta menghibur bagi
anak-anak. Anda bisa mendapatkan bahan-bahan yang ada di dalamnya secara
gratis, dengan cara mencetak gambar-gambar untuk aktivitas mewarnai atau
berbagai ragam keterampilan bagi anak-anak. Nah, tunggu apa lagi, kunjungi
situs DLTK's, dan dapatkan berbagai kreasi dan aktivitas permainan yang
menarik untuk Paskah kali ini! (N. Risanti)
7. YESAYA: http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id556.htm
Situs YESAYA (Yesus SAyang saYA) ini disediakan bagi Anda yang ingin
mendapatkan informasi seputar masa pra-Paskah dan Paskah secara lengkap.
Situs YESAYA sendiri merupakan sebuah media bina iman Katolik yang memiliki
visi untuk mewartakan iman Katolik yang benar, yang selaras dengan ajaran
Magisterium Gereja, sehingga pembaca dapat semakin tahu dan paham apa
yang diyakininya serta dihantarkan untuk semakin mencintai imannya. Di dalam
halaman yang kita ulas ini, Anda akan menjumpai 49 artikel, baik dalam bentuk
sejarah tentang paskah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar paskah,
maupun tradisi yang dilakukan saat paskah, yang didapat dengan perizinan
resmi dari 12 sumber tepercaya. Namun, pada situs ini, 1 artikel dapat memiliki 2
macam kategori. Salah satu contohnya adalah artikel Pohon Paskah, yang selain
masuk dalam kategori artikel paskah, artikel ini juga masuk dalam kategori doa.
Pembuat situs ini berharap bahwa situs ini dapat menjadi sarana penyebarluasan
kabar baik dalam bahasa Indonesia agar semakin banyak orang dapat terbantu
dalam memelihara dan memperdalam imannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus
memberkati. (Rostika)
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8. Facebook Paskah: http://fb.sabda.org/paskah
Facebook Halaman Paskah merupakan komunitas yang dibuat sebagai sarana
untuk mengerti lebih banyak tentang hal-hal yang terkait dengan Paskah,
menjalin relasi, dan saling berbagi bahan-bahan Paskah antarpengikut Kristus.
Halaman ini juga merupakan komunitas dari dua situs bertemakan paskah, yaitu
situs Paskah Indonesia dan Top Paskah. Jumlah orang yang bergabung saat ini
sebanyak 6.305 penyuka. Kiranya Facebook page ini dapat menjadi berkat bagi
Saudara. (Tika)
Tanggal akses: 12 Februari 2015
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Aplikasi: Quick Bible

Quick Bible adalah sebuah aplikasi Alkitab untuk perangkat Android. Aplikasi ini tidak
menggunakan koneksi internet sehingga kita dapat membaca dan mengakses Alkitab
dengan cepat, kapan saja, dan di mana saja. Anda bisa membaca Alkitab ini dengan
nyaman karena aplikasi ini bisa Anda dapatkan secara gratis dan tanpa iklan. Fitur-fitur
yang disematkan dalam aplikasi ini pun sangat banyak dan akan membantu Anda
dalam menggunakan Quick Bible ini. Aplikasi yang diunggah oleh SABDA ini
menyediakan lebih dari 100 versi Alkitab. Melalui versi Alkitab yang komplet ini, Anda
bisa membandingkan versi satu dengan versi yang lainnya untuk menambah pengertian
Anda tentang firman Tuhan. Anda juga bisa mencari frasa atau kata dengan cepat,
bahkan Anda juga bisa memilih jadwal untuk membaca Alkitab (reading plan). Pastikan
perangkat Android Anda terpasang aplikasi Quick Bible ini. Tuhan memberkati.
(Gunung)
==> https://play.google.com/store/apps/developer?id=Quick+Bible&hl=en
Tanggal akses: 5 Februari 2015
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Paskah adalah sebuah karya penyelamatan Allah untuk dunia melalui Tuhan Yesus
Kristus. Tuhan Yesus mau menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk
menggambarkan bagaimana karya penyelamatan Allah itu, Anda bisa menyimaknya
melalui video-video yang bertemakan Paskah melalui halaman YouTube ini. Di halaman
YouTube ini, Anda bisa melihat 42 video Paskah. Video-video tersebut diunggah oleh
SABDA Alkitab, CartoonBible, JAALCampaign09, dan lain-lain. Melalui video ini, Anda
bisa merenungkan firman Tuhan dan melihat bagaimana Allah menyelamatkan umat
manusia. Anda juga bisa membagikan berkat dengan cara membagikan video ini.
Silakan berkunjung ke alamat ini, dan dapatkan berkat dari video ini. (Gunung)
==> https://www.youtube.com/playlist?list=PL310E8D0EBD0CFB95
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Nats: (Yesus) sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. (1
Petrus 2:24)Bacaan: Matius 27:27-35
Pohon willow yang batangnya bertonjolan berdiri kokoh di halaman belakang rumah
kami selama lebih dari 20 tahun. Pohon itu menaungi keempat anak kami saat mereka
bermain di halaman, dan menyediakan tempat tinggal bagi tupai-tupai di sekitarnya.
Namun, musim semi tiba dan ternyata pohon itu tidak terbangun dari tidur musim
dinginnya, maka sudah waktunya untuk menebang pohon itu.
Setiap hari selama seminggu, saya mengerjakan pohon itu -- pertama merobohkannya,
kemudian membelah pohon yang sudah berusia dua dekade itu menjadi potonganpotongan yang mudah disusun. Pekerjaan itu memberi waktu kepada saya untuk
merenung tentang pepohonan.
Saya berpikir tentang pohon pertama, pohon yang menghasilkan buah yang dimakan
Adam dan Hawa karena mereka tidak dapat menahan diri (Kejadian 3:6). Allah
memakai pohon itu untuk menguji kesetiaan dan keyakinan mereka. Lalu, dalam dalam
Mazmur 1 terdapat pula pohon yang mengingatkan kita akan hidup dalam kesalehan
yang menghasilkan buah. Dan, dalam Amsal 3:18, hikmat dipersonifikasikan sebagai
pohon kehidupan.
Namun, yang paling penting adalah batang pohon yang dipindahkan, yakni salib kasar
di Kalvari yang ditebang dari sebuah pohon yang kokoh. Di sanalah Juru Selamat kita
tergantung di antara langit dan bumi untuk menanggung semua dosa setiap generasi di
bahu-Nya. Salib itu berdiri di atas semua pohon sebagai lambang kasih, pengorbanan,
dan keselamatan.
Di Kalvari, Putra tunggal Allah menderita kematian mengerikan pada sebuah salib.
Itulah pohon kehidupan bagi kita. (Dave Branon)
SALIB KRISTUS MENGUNGKAPKAN DOSA YANG TERBURUK UMAT MANUSIA
DAN KASIH ALLAH YANG TERBAIK
Diambil dari:
Nama situs

: Top Paskah

Alamat URL

: http://paskah.co/Renungan#Pohon_Kehidupan

Penulis renungan : Dave Branon
Tanggal akses

: 4 Februari 2015
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
Mei : Sekolah Teologi
Juni : Pernikahan
Juli : Pemuda
Agustus : Forum Diskusi
September : Persekutuan (PMK)
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Stop Press: Tafsiran Matthew Henry Versi Bahasa
Indonesia!

Bagaimana penyelidikan Alkitab Anda saat ini? Apakah bahan-bahan yang ada sudah
cukup menolong Anda memahami firman Tuhan?
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > rindu untuk terus melengkapi modulmodul tafsiran/catatan dalam situs Alkitab SADBA < http://alkitab.sabda.org > sehingga
dapat terus menolong para pengguna dalam studi Alkitab.
Dan, kini telah hadir! Tafsiran/Catatan Matthew Henry (Matthew Henry Commentary)
versi Bahasa Indonesia yang semakin melengkapi modul tafsiran/catatan berbahasa
Indonesia di situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org >. Tafsiran/Catatan Matthew
Henry secara lengkap dan mendalam membahas penafsiran untuk kitab-kitab Injil
(Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes). Mari kita memperkaya pemahaman akan firman
Tuhan dengan tafsiran/catatan Matthew Henry versi Bahasa Indonesia!
Segera kunjungi situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org > dan mari semakin
dalam mempelajari Alkitab! Tuhan Yesus memberkati.
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ICW 1240/Mei/2015: Sekolah Teologi
Salam Kasih
Sahabat ICW,

Pendidikan teologi banyak dicari anak-anak Tuhan untuk belajar dan mempersiapkan
bagaimana nanti mereka akan memberitakan Injil. Banyak sekali pendidikan teologi
yang muncul dan berkembang di Indonesia, baik itu yang formal maupun nonformal.
Bulan Mei ini, ICW mengusung tema sekolah teologi. Kami berharap apa yang kami
sajikan dalam edisi ini bisa menambah wawasan Anda tentang sekolah teologi dan
Anda bisa berpartisipasi di dalamnya. Selamat berselancar.
Pemimpin Redaksi ICW,
Gunung
< gunung(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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1. PESTA: http://www.pesta.org
PESTA adalah singkatan dari Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam, yaitu
pendidikan teologi yang ditujukan untuk orang awam yang rindu belajar firman
Tuhan, yang dilakukan secara daring. Situs PESTA merupakan situs yang berisi
informasi seputar pendidikan teologi, di antaranya: info kelas, prosedur mengikuti
kelas PESTA, forum diskusi, modul dan jadwal kursus, artikel, berita PESTA,
blog, dan lain-lain. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti kelas PESTA, Anda
dapat mendaftar kelas melalui situs ini. Silakan berkunjung ke situs ini dan
bergabung dengan kelas PESTA. (Lusia)
2. STT Injili Philadelphia: http://www.sttip.com/
Situs ini berisi informasi-informasi Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelhia yang
bertempat di Villa Tomang Baru N1/15, Gelamjaya, Tangerang. Informasiinformasi yang dimaksud antara lain: program studi yang ditawarkan di STT ini,
informasi pendaftaran mahasiswa baru dan syarat-syarat yang harus dipenuhi,
daftar dosen yang mengajar di sini, dan publikasi yang dilakukan oleh STT ini.
Situs ini juga mencantumkan tautan-tautan untuk video khotbah dalam 30
bahasa dan perpustakaan internet untuk sumber bahan-bahan kristiani. Bagi
Anda yang berminat untuk mendaftar, Anda bisa mengunduh formulir
pendaftaran dan brosur program studi yang terdapat dalam situs ini. (Odysius)
3. STT Bethel (STTB) - The Way: http://sttbtheway.org/
Informasi yang lengkap bisa Anda dapatkan di situs STTB - The Way. Anda bisa
mengetahui sejarah dan profil STTB ini, akademis, sarana dan prasarana yang
ada, serta berita seputar kegiatan dan event yang diselenggarakan. Situs ini
menjelaskan dengan rinci visi dan misi dari setiap Program Studi yang
ditawarkan. Situs ini juga menyediakan artikel-artikel yang membangun iman.
Selain itu, terdapat juga tautan- tautan untuk situs-situs lain yang berkaitan,
seperti situs Sinode GBI, PGI, Departemen Agama RI, dan berbagai situs
lainnya. Anda bisa mengunjungi situs ini untuk mendapatkan informasi lebih
banyak. (Odysius)
4. STT Cipanas : http://sttcipanas.ac.id/
Situs ini merupakan situs resmi STT Cipanas yang didirikan pada tahun 1967.
Visi mereka adalah berusaha mencapai kualitas akademis, hidup, dan pelayanan
tertinggi untuk kemuliaan Allah. Situs ini berisi informasi lengkap seputar STT
Cipanas yang di dalamnya mencakup profil kampus, daftar dosen, dan daftar
program studi. Situs ini juga dilengkapi dengan fitur perpustakaan online yang
memudahkan Anda dalam mencari buku untuk dijadikan referensi. Selain itu,
situs ini juga menyajikan agenda kampus, serta berbagai artikel dan berita terkini.
Terlebih lagi, situs ini juga menawarkan e-learning untuk mereka yang ingin
mengikuti kursus teologi secara daring. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan
STT ini, Anda bisa juga mendaftar daring melalui menu yang disediakan pada
situs ini. (Odysius)
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5. UKDW: http://www.ukdw.ac.id/id/page/view/58-s-1-ilmu-teologi
Universitas Kristen Duta Wacana lebih dikenal dengan UKDW. UKDW adalah
salah satu Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia yang mempunyai beberapa
fakultas, salah satunya adalah Fakultas Teologi. Jenjang pendidikan yang ada di
Fakultas Teologi ini, yaitu S1 Ilmu Teologi, S2 Ilmu Teologi, S3 Ilmu Teologi, dan
S3 International Interreligious Studies. Melalui halaman situs ini, Anda akan
mendapatkan penjelasan lengkap dari tiap jenjang pendidikan tersebut mengenai
Eligibilitas, pejabat dan dosen, kurikulum, pengembangan spiritualitas, fasilitas
pendukung, kegiatan rutin, masa studi, gelar akademis, dan pegawai penunjang
akademis. Jadikan situs ini sebagai salah satu referensi Anda untuk melanjutkan
pendidikan. (Lusia)
6. STT Jakarta: http://www.sttjakarta.ac.id/
STT Jakarta adalah perguruan tinggi teologi yang tertua di Indonesia. Melalui
situs ini, Anda bisa mendapatkan informasi seputar STT Jakarta, di antaranya
visi misi STT, struktur organisasi, program S1, pascasarjana, dosen-dosen
pengajar, penerimaan mahasiswa, badan/unit yang ada, dan lain-lain. Tersedia
pula halaman Pusat Unduh. Di halaman ini, Anda dapat mengunduh form
pendaftaran mahasiswa baru. Silakan mengunjungi situs ini untuk mendapatkan
informasi selengkapnya. (Lusia)
7. Harvest International Theological Seminary: http://stt- hits.blogspot.com/ Situs
HITS atau disebut juga Harvest International Theological Seminary merupakan
situs ber-"platform" blogspot yang dimanfaatkan untuk menyajikan semua
informasi tentang STT HITS, yang berada di Lippo Karawaci, Tangerang. Anda
akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari sejarah STT HITS, visi misi STT,
arti lambang dan bendera STT, program-program pembelajaran, daftar tenaga
pendidik, petunjuk registrasi dan persyaratan, dll.. Meskipun memanfaatkan
blogspot, yang biasanya berisi banyak blog, tetapi Admin blog HITS ini tidak rutin
menyediakan informasi terbaru bagi para pengunjung. Beberapa blog diunggah
pada bulan Maret 2009. Sampai sekarang, Admin tidak memberikan tambahan
blog/informasi lain ke dalam situs ini. Walaupun tidak ada informasi-informasi
terbaru yang bisa disajikan oleh situs ini, Anda tetap akan memperoleh wawasan
baru mengenai Harvest International Theological Seminary. Selamat berkunjung
dan kenalilah HITS lebih dalam. (Santi T.)
8. Sekolah Tinggi Teologi Bandung: http://www.sttb.ac.id/
Situs Sekolah Tinggi Teologia Bandung (STTB) sangat menolong Anda untuk
mendapatkan banyak informasi seputar STT Bandung dan berbagai artikel
menarik yang bisa menambah wawasan Anda tentang kekristenan. Situs ini
memiliki menu-menu berupa Beranda, Akademik, Dewan, Admisi, Kampus,
Finansial, Perpustakaan, dan Informasi. Melalui menu-menu ini, Anda akan lebih
tahu lagi tentang STTB, mulai dari filosofi pendidikan, bidang studi, pendiri STTB,
dewan pengajar, cara mendaftar, biaya studi, bahkan sampai info alumni. Tak
hanya itu, artikel-artikel menarik dan berita terkini, yang sering diperbarui oleh
Admin pun bisa Anda nikmati dengan mudah. Mengapa? Sebab, kedua informasi
ini terletak di halaman depan, yang memudahkan pengunjung untuk langsung
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menemukannya. Selain situs STTB, Anda juga diberi kesempatan untuk
bergabung dalam komunitas STTB yang berada di Yahoo Messengers,
Facebook, dan Twitter. Penasaran dengan STT Bandung dan berita terkini dari
mereka? Yuk, berkunjung ke situs ini sekarang juga! (Santi T.)
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Sesuai namanya, Kamus Alkitab SABDA merupakan aplikasi yang memuat penjelasan
dari seluruh kata/istilah yang ada dalam Alkitab secara lengkap. Aplikasi ini dirancang
untuk penggunaan yang cepat dan mudah dalam membantu pengguna, khususnya bagi
mereka yang serius dalam mempelajari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Aplikasi yang merupakan kompilasi dari 10+ kamus yang saling terintegrasi ini bisa
Anda unduh secara gratis bagi pengguna perangkat Android melalui Google Play Store.
Aplikasi ini bebas iklan dan tidak memerlukan koneksi internet untuk penggunaannya.
Anda cukup memasukkan kata ke dalam kolom pencarian, kemudian aplikasi ini akan
langsung memberikan penjelasan untuk kata yang sedang Anda cari. Aplikasi ini akan
sangat membantu bilamana Anda memerlukan referensi untuk definisi kata/istilah yang
digunakan dalam Alkitab. (Odysius)
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.kamus
Tanggal akses: 27 Februari 2015
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Multimedia: Pengantar Integrasi Psikologi dan Teologi

Presentasi Pengantar Integrasi Psikologi dan Teologi ini diambil dari buku "Konseling
yang Efektif dan Alkitabiah". Dalam presentasi ini, dijelaskan hubungan antara teologi
dan psikologi. Apakah musuh atau sekutu? Ada empat topik utama yang disajikan
dalam slideshare ini sehingga para pembaca lebih mengerti pesan yang disampaikan
dalam presentasi ini. Presentasi ini juga ditujukan bagi mereka yang ingin bertumbuh
dalam kehidupan rohani. Harapannya, orang-orang tidak hanya mengandalkan
kekuatannya sendiri ketika dia menghadapi masalah, tetapi untuk tetap bersandar
kepada Tuhan dalam setiap permasalahannya. (Gunung)
Alamat URL: http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/pengantar-integrasi-psikologiteologi
Judul presentasi: Pengantar Integrasi Psikologi dan Teologi
Tanggal unggah: 20 Oktober 2014
Jumlah halaman: 34 halaman
Nama pemateri: Johan Setiawan
Nama pengunggah: Johan Setiawan
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
Juni : Pernikahan
Juli : Pemuda
Agustus : Forum Diskusi
September : Persekutuan (PMK)
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Stop Press: Publikasi e-Penulis: Referensi Bagi Penulis
Kristen

Anda tertarik dengan dunia tulis-menulis dan memerlukan referensi berkualitas untuk
mengembangkan kemampuan tulis-menulis Anda?
Bagi Anda penulis Kristen, Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > telah
menyediakan Publikasi e-Penulis. Sejak tahun 2004, Publikasi e- Penulis <
http://sabda.org/publikasi/e-penulis/ > telah melayani ribuan pelanggannya dengan
bahan-bahan bermutu seputar pelayanan penulisan. Artikel tentang literatur Kristen
maupun umum, kiat penulisan, kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, tokoh penulis,
serta ulasan situs-situs kepenulisan bisa Anda dapatkan secara GRATIS dalam ePenulis!
Tunggu apa lagi? Segeralah berlangganan publikasi e-Penulis secara GRATIS dengan
mengirimkan email kosong ke: < subscribe-i-kan- penulis(at)hub.xc.org > atau ke <
penulis(at)sabda.org >
Kunjungi pula situs Pelitaku (Penulis Literatur Kristen dan Umum) di: <
http://pelitaku.sabda.org/ >
Selamat menikmati pelayanan kami dan teruslah berkarya!

45

ICW 1241/Juni/2015: Pernikahan

ICW 2015

Salam Kasih
Sahabat ICW,
Tema yang diangkat dalam edisi Indonesian Christian Webwatch (ICW) pada bulan Juni
ini adalah Pernikahan. Melalui edisi kali ini, kami menyajikan ulasan situs-situs bertema
pra-nikah/pernikahan. Berkaitan dengan itu, edisi kali ini juga menyajikan ulasan
aplikasi Focus on the Family dan ulasan presentasi yang berjudul "Pernikahan Bahagia
dan Berkenan kepada Tuhan". Sebagaimana hidup kita seharusnya menjadi puji-pujian
bagi kemuliaan Allah, demikian juga kehidupan pernikahan kita seharusnya menjadi
bagian daripada hal itu. Kiranya melalui edisi kali ini, kita semakin diingatkan akan arti
pernikahan sebagaimana digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Selamat berselancar. Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi ICW,
Gunung
< gunung(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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1. Wanita Kristen: http://wanita.sabda.org/edisi_e_wanita/pernikahan
Situs Wanita Kristen memiliki berbagai bahan seputar wanita, mulai dari artikel,
renungan, tip, tokoh, kesaksian (Suara Hati), dll., dengan berbagai topik. Jika
Anda ingin memperoleh bahan-bahan seputar wanita dengan topik tertentu, Anda
bisa memanfaatkan kotak pencarian yang telah disediakan situs ini. Salah satu
topik yang disajikan dalam situs ini adalah topik pernikahan. Anda bisa membaca
artikel-artikel bertopik pernikahan dan memberi respons untuk artikel ini dengan
menuliskan komentar di kotak komentar. Selain itu, luangkan banyak waktu untuk
menjelajah setiap bagian dalam situs ini sehingga Anda bisa menemukan bahanbahan terbaik seputar wanita, dan pengetahuan Anda tentang kehidupan wanita
Kristen semakin dalam. Mari berkunjung. (Santi)
2. Christian Counseling Center Indonesia (C3I):
http://c3i.sabda.org/c3i_materi_konseling?tid_1=468 Apakah Anda pernah
mengalami kesulitan untuk mendapatkan materi konseling bertopik pernikahan?
Kini, Anda bisa mendapatkan materi ini di situs Christian Counseling Center
Indonesia. Dalam situs ini, Anda bisa menemukan banyak bahan seputar
konseling dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lengkap. Situs ini menjadi
sumber bahan konseling sehingga Anda akan semakin dipermudah untuk
mendapatkan bahan, memperluas wawasan, dan melatih diri menjadi seorang
konselor yang alkitabiah. Dalam situs ini, Anda bisa mendapatkan bahan-bahan
berupa artikel, kesaksian, bimbingan alkitabiah bagi seorang konselor, dll..
Silakan berkunjung ke situs ini dan jangan lewatkan kategori- kategori yang
disajikan. (Santi)
3. TELAGA: http://telaga.org/kategori/pranikah_pernikahan
Halaman ini berisi tentang berbagai macam audio yang berkaitan dengan tema
pranikah serta pernikahan. Mulai dari persiapan menjelang pernikahan, masalah
yang dihadapi pada pernikahan di tahun-tahun pertama, sampai dengan masamasa dalam pernikahan pada hari tua. Kelebihan dari situs ini yaitu adanya
ringkasan serta transkrip yang disertakan berikut dengan audionya sehingga
memudahkan pengunjung situs dalam memahami hal yang sedang
dibahas/didiskusikan. Permasalahan yang dibahas dalam halaman ini
merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh setiap pasangan.
Sedangkan yang menjadi narasumber pada tema ini adalah Pdt. Dr. Paul
Gunadi. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang merangkap sebagai dosen
sekaligus seorang pakar di bidang konseling. Selain dapat mendengarkannya
secara daring, Anda juga diperbolehkan untuk mengunduh bahan tersebut
secara gratis. Sayangnya, saat ulasan ini dibuat, pengguna harus memiliki plugin
flash player yang terbaru untuk dapat mendengarkannya secara daring. Namun,
kabar baiknya, situs ini akan segera mengalami perubahan. Dan, dapat
dipastikan bahwa saat Anda telah menerima ulasan ini, situs ini telah mengalami
pembaruan, baik dalam hal tampilan, navigasi serta konten yang saling
terintegrasi dengan baik. Tentunya, situs ini dapat menjadi berkat bagi Anda
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yang sedang mencari bahan maupun referensi, salah satunya tentang masalah
pranikah maupun pernikahan. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. IT4GOD! :)
(Rostika)

4. Konseling Kristen: http://www.konselingkristen.org/index.php/keluargapernikahan Menjalani pernikahan dan membangun keluarga bukanlah hal yang
mudah untuk dijalankan. Ada banyak orang membutuhkan pertolongan, salah
satunya dalam bentuk konseling. Oleh karena itu, situs konseling kristen
memberikan halaman khusus yang memuat berbagai bahasan mengenai
masalah-masalah tersebut, baik tentang relasi antar sesama anggota keluarga,
kendala yang dihadapi di tengah pernikahan dan masih banyak lagi. Format yang
dipakai adalah format multimedia (audio dan video). Setiap judul dalam halaman
ini biasanya terdiri dari beberapa rekaman audio atau video yang berurutan.
Selain itu, Anda juga dapat melakukan konseling, baik dengan cara tatap muka
maupun secara daring (via telepon atau melalui form yang dapat dengan mudah
ditemukan di bagian kanan bawah). Situs Konseling Kristen sendiri merupakan
situs yang disediakan oleh STT Reformed Indonesia dalam kerinduannya untuk
memberikan pelayanan konseling berbasis kekristenan. Kiranya situs ini dapat
menjadi berkat bagi Anda yang membutuhkan pertolongan konseling, khususnya
dalam hal keluarga dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. :) (Rostika)
5. [Inggris] Christian Marriage Today: http://www.christian-marriage-today.com/
Situs Christian Marriage Today adalah situs yang ditujukan kepada para
pasangan suami istri, untuk membantu mereka membangun suatu kehidupan
pernikahan Kristen yang berpusat pada Kristus. Pada halaman utama, Anda bisa
langsung membaca kesaksian penulis situs yang sekaligus adalah latar belakang
pembentukan situs ini. Situs ini menyediakan berbagai tulisan dan artikel yang
berkenaan dengan permasalahan yang terkadang terjadi di dalam kehidupan
pernikahan seperti percekcokan, perceraian, perselingkuhan, atau masalahmasalah yang lainnya.Tulisan- tulisan ini bisa Anda akses melalui daftar tautan
yang berada di sebelah kiri halaman situs. Selain itu, terdapat juga tautan untuk
studi Alkitab dan renungan harian yang bisa Anda baca dengan gratis untuk
memperkuat hubungan antara Anda dan pasangan Anda di hadapan Allah.
Silakan mengunjungi situs ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
(Odysius)
6. [Inggris] Answers in Genesis: https://answersingenesis.org/family/marriage/ Situs
ini merupakan kumpulan artikel yang membahas tentang pernikahan
berdasarkan sudut pandang kekristenan. Situs ini mengulas tuntas tentang apa
itu pernikahan dalam kekristenan dan berbagai masalah umum seputar itu yang
sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Masalah-masalah
tersebut di antaranya "Apakah Tuhan membenarkan poligami?" atau "Bagaimana
pandangan Alkitab tentang pernikahan sesama jenis?", dll. Anda bisa
menemukan banyak referensi untuk dibaca dalam situs ini. Jika Anda kesulitan
untuk membacanya karena situs ini berbahasa Inggris, Anda bisa
menerjemahkannya terlebih dahulu dengan menggunakan Google Translate.
Silakan mengunjungi situs ini untuk memperluas wawasan Anda. (Odysius)
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7. [Inggris] Husband Revolution: http://husbandrevolution.com/
Husband Revolution adalah situs yang menyediakan banyak bacaan yang
berkaitan dengan kehidupan pernikahan, yang khusus diperuntukkan bagi para
suami dan kepala keluarga. Para suami diajak untuk membagikan Kristus
dengan cara yang sederhana, yaitu melalui cara mereka mengasihi istri mereka.
Situs ini mendorong para suami ikut bergabung dalam sebuah revolusi untuk
mengubah bukan hanya kehidupan pernikahan mereka saja, melainkan juga
kehidupan pernikahan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ada banyak
tulisan yang bisa menumbuhkan iman dan karakter suami, menjalin hubungan
yang harmonis dengan istri, serta membangun suatu kehidupan pernikahan
Kristen yang dekat dengan Allah. Selain itu, terdapat juga kumpulan doa harian
pernikahan yang bisa membantu Anda untuk mensyukuri dan mendoakan
berbagai hal di dalam kehidupan pernikahan Anda. Situs ini didirikan dan dikelola
oleh Aaron Smith. Istrinya, Jennifer Smith, juga mendirikan dan mengelola situs
serupa yang berjudul Unveiled Wife, yang diperuntukkan bagi para istri dan calon
mempelai wanita. (Odysius)
8. [Inggris] Unveiled Wife: http://unveiledwife.com/
Unveiled Wife adalah pelayanan berbasis web yang menyediakan banyak
sumber bahan tentang pernikahan yang secara khusus ditujukan bagi para istri
dan ibu rumah tangga. Situs ini didirikan dan dikelola oleh Jennifer Smith, istri
dari Aaron Smith yang juga mendirikan dan mengelola situs serupa yang khusus
bagi para pria dan kepala keluarga yang diberi judul Husband Revolution. Situs
Unveiled Wife ini didedikasikan untuk membantu para istri di seluruh dunia
membangun sebuah kehidupan pernikahan yang berpusat pada Tuhan. Artikelartikel yang tersedia di situs ini antara lain seputar masalah pernikahan, kutipankutipan yang membangun, renungan harian, doa harian, kisah kesaksian, serta
ulasan buku dan film tentang pernikahan. Selain itu, situs ini juga menawarkan
buku dengan judul yang sama, yang ditujukan untuk membantu para istri
membangun keintiman dengan Tuhan dan dengan suami mereka. Jika Anda
tertarik untuk mencari tahu lebih lengkap, silakan mengunjungi situs ini di alamat
yang telah dicantumkan. (Odysius)
Tanggal akses: 7 April 2015
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Focus on the Family adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Brushfire Mobile.
Aplikasi Focus on the Family berguna untuk untuk melengkapi dan mendidik
penggunanya untuk tumbuh dalam kehidupan pernikahan mereka dan membesarkan
anak-anak yang taat akan Tuhan. Ada beberapa fitur yang disematkan dalam aplikasi
ini, diantaranya: berita, permainan, konten rohani, tip berbagi dan kata-kata
penghiburan, dll.. Sayangnya, ketika menggunakan aplikasi ini, Anda harus terhubung
dengan internet. Apabila Anda tertarik dengan aplikasi ini, Anda dapat mengunduh
secara gratis melalui alamat di bawah ini. Selamat berselancar. (Gunung)
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Brushfire.FocusFamily&hl=en
Tanggal akses: 13 April 2015
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Multimedia: Pernikahan yang Bahagia dan Berkenan
Kepada Tuhan

Tuhan memiliki rencana untuk manusia dalam kehidupan pernikahan mereka. Tujuan
pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berbahagia dan pernikahan yang
melakukan Amanat Agung, pernikahan yang menginjil. Dalam hidup berkeluarga, kita
pasti menghadapi berbagai macam hal, baik yang menggembirakan maupun yang tidak
menggembirakan. Dalam slideshare ini, dijelaskan tentang bagaimana manusia
seharusnya hidup ketika hidup dalam ikatan pernikahan. Apa yang harus dilakukan
ketika mereka menghadapi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan
berkeluarga? Dan, setiap orang tua harus menjadi teladan bagi anak- anak mereka
untuk membangun generasi mereka yang sehat dan lebih baik.
Bagaimana dengan kehidupan pernikahan Anda? Silakan baca dan dapatkan berkat
melalui slideshare yang diunggah oleh Togar Sianturi ini. Tuhan memberkati. (Gunung)
Alamat URL: http://www.slideshare.net/togarsianturi/pernikahan-bahagia-dan-berkenankepada-tuhan
Judul presentasi: Pernikahan Bahagia dan Berkenan kepada Allah
Tanggal unggah: 25 Maret 2015
Jumlah halaman: 58
Nama pemateri: Togar Sianturi
Nama pengunggah: Togar Sianturi
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:

Juli : Pemuda Agustus : Forum Diskusi September : Persekutuan (PMK) Oktober :
Penulis November : Kesaksian Desember : Natal
Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Stop Press: Dapatkan Publikasi 40 Hari Doa, "mengasihi
Bangsa dalam Doa"!

Mewartakan Injil serta cinta kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya menjadi
tugas dan panggilan utama orang-orang percaya. Selain melakukannya dalam tindakan
misi dan penginjilan, doa menjadi salah satu kekuatan yang akan menopang tujuan
tersebut. Untuk itu, Yayasan Lembaga SABDA melalui publikasi 40 Hari Doa mengajak
Anda bersatu hati untuk mendoakan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan
ibadah puasa pada bulan Juni-Juli mendatang.
Anda rindu untuk mengambil bagian berdoa bagi bangsa-bangsa? Silakan kirimkan email ke:
==> < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org > dan kami akan mengirimkan pokokpokok doa dalam versi e-mail untuk Anda.
Silakan ajak teman-teman Anda juga untuk bergabung dengan kita. Anda cukup
mengirimkan alamat e-mail mereka ke Redaksi e-Doa di: < doa(at)sabda.org >.
Mari kita berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh penjuru
Indonesia, agar semakin banyak orang beroleh jalan untuk mengenal Kristus dan
semakin banyak bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin.
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Salam Kasih
Sahabat ICW,
Pemuda adalah generasi penerus gereja. Merekalah yang nantinya akan mengambil
alih tongkat estafet pelayanan gereja dan pekabaran Injil. Oleh karena itu, generasi
muda perlu dididik dan dibekali dengan pengajaran yang benar menurut jalan yang
patut bagi mereka agar mereka tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pada
bulan Juli ini, Indonesian Christian WebWatch mengangkat tema Pemuda. Melalui edisi
kali ini, kami menyajikan ulasan dari beberapa situs pelayanan, aplikasi, dan multimedia
yang secara khusus ditujukan untuk pemuda dan remaja. Kiranya edisi kali ini boleh
menjadi referensi bagi kita untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih kaya untuk
konseling dan pembinaan pemuda yang lebih baik. Selamat berselancar, Tuhan Yesus
memberkati.
Pemimpin Redaksi ICW,
Odysius
< ody(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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Ulasan: Situs-Situs Pemuda

1. [Facebook] Pemuda dan Remaja Kristen Indonesia: http://fb.sabda.org/praktis
Alamat situs ini adalah halaman Facebook "Pemuda dan Remaja Kristen
Indonesia" dari Yayasan Lembaga SABDA. Halaman Facebook ini ditujukan
untuk pemuda dan remaja Kristen di Indonesia agar dapat saling bertemu dan
saling berbagi di dunia maya. Melalui halaman Facebook ini, kita akan
mendapatkan postingan ayat Alkitab dan renungan yang dapat menguatkan kita.
Mari bergabung dengan halaman Facebook Pemuda dan Remaja Kristen ini dan
bertemu dengan teman-teman pemuda remaja. (Lusia)
2. TOP Pemuda: http://pemuda.co/TOP_Pemuda
Situs TOP Pemuda merupakan salah satu situs yang dikelola oleh Yayasan
Lembaga SABDA. Situs ini adalah situs Kristen yang merangkum sumbersumber bahan yang menyangkut masalah dunia pemuda beserta solusi dan
aplikasi praktisnya. Bagi Anda yang memiliki bahan-bahan seputar pemuda
Kristen dan dunianya, Anda dapat mengirimkannya ke kolom kontak yang
tersedia. Kategori bahan yang tersedia di situs ini adalah Bahan PA dan
Renungan untuk Pemuda, Pelayanan Konseling untuk Pemuda, Komunitas, Tip,
Situs-Situs Seputar Pemuda, Gaya Hidup, Biografi, Organisasi-Organisasi
Pelayanan Pemuda, dan Kesaksian Sobat Muda. Mari berkunjung ke situs ini.
(Lusia)
3. TELAGA - Kategori Remaja/Pemuda:
http://www.telaga.org/kategori/remaja_pemuda Halaman situs ini adalah salah
satu bagian dari situs konseling TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga).
Halaman ini menampilkan daftar ringkasan bahan-bahan audio, transkrip, dan
abstrak konseling dari Pdt. Dr. Paul Gunadi yang bertemakan remaja dan
pemuda. Bahan-bahan tersebut di antaranya berjudul "Kesalahan dalam Memilih
Pasangan", "Pergumulan Iman Remaja", "Remaja dan Iman", "Proses
Berpacaran", "Remaja Berbohong", dan lain-lain. Apabila Anda sedang mencari
bahan- bahan seputar konseling pemuda, sempatkan waktu Anda untuk
mengunjungi situs ini. (Lusia)
4. Pelayanan Remaja Kristen: http://remaja.sabda.org
Situs ini adalah salah satu situs yang juga dikelola oleh Yayasan Lembaga
SABDA yang dikhususkan untuk remaja dan pengajar Kristen. Situs ini memiliki
banyak sekali bahan, mulai dari artikel, tip, dan lain-lain sehingga pengguna
dapat memilih bahan apa yang cocok untuk mereka. Situs ini juga menulis review
untuk beberapa film dan musik terbaru. Situs ini sangat lengkap. Jadi, jika Anda
ingin mencari bahan-bahan berkualitas dan bahan yang dapat membantu
pelayanan Anda, silakan kunjungi situs ini. (Yans)
5. Renungan Youth: http://www.renunganyouth.com/
Sesuai dengan namanya, situs ini berisikan renungan untuk kaum remaja dan
pemuda pemudi. Penampilan situs ini sangat sederhana, tetapi menarik. Situs ini
memperbarui renungannya setiap hari dan pengunjung juga dapat memberi
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komentar pada tiap renungan yang tersedia. Di sebelah kanan, tersedia menu
navigasi untuk Renungan Populer, Komentar Terbaru, dan Blogroll. Anda tidak
perlu repot mencari satu per satu artikel renungan yang ingin Anda baca karena
setiap renungan sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk
memudahkan Anda mencari artikel yang Anda inginkan. Tiap renungan juga
memiliki gambar ilustrasi yang mewakili isi renungannya. Semoga bermanfaat.
Silakan mengunjungi situs ini. (Yans)

6. Situs Pemuda Kristen: http://www.pemudakristen.com/
Situs Pemuda Kristen adalah sumber informasi yang disediakan bagi para
pemuda Kristen untuk mengembangkan pelayanan mereka. Situs ini digerakkan
oleh rekan-rekan pemuda dengan semangat reformed. Di sini, Anda dapat
mencari artikel-artikel menarik yang akan sangat membantu pelayanan Anda.
Tidak hanya satu jenis artikel, tetapi ada beberapa jenis artikel seperti kategori
pengajaran, rohani umum, kesaksian, musik lagu, dan masih banyak lagi. Jika
Anda mencari informasi tentang kekristenan yang berbobot, silakan kunjungi
situs ini. Selamat menjelajah situs ini. (Yans)
7. Kerygma Teenz: http://www.kerygmateenz.com/
Karena didesain untuk remaja, begitu masuk ke situs ini, kita akan merasa
masuk ke dalam dunia remaja. Bahasa yang digunakan untuk antarmukanya pun
adalah bahasa sehari-hari yang tidak terlalu formal, dan terasa sangat
"menyapa" bagi orang yang mengunjunginya. Situs ini sangat cocok untuk
remaja sehingga mereka akan merasa berada dalam komunitas mereka sendiri.
Halaman utama situs ini memuat banyak renungan untuk remaja dengan bahasa
yang tidak terlalu formal juga dan dikemas sesuai dengan dunia remaja sehingga
mudah untuk dipahami. Mari, silakan berkunjung ke situs ini. (Bayu)
8. WarungSaTeKamu: http://www.warungsatekamu.org/
Situs ini merupakan salah satu situs renungan untuk remaja. Dengan tampilan
yang menarik untuk mengemas renungan di dalamnya, situs ini membuat kita
tertarik untuk membaca setiap artikel yang tersedia. Tidak hanya berhenti pada
tampilan yang bagus saja, isi renungannya pun juga berbobot sekalipun ditulis
dengan bahasa yang mudah dipahami. Nilai tambahnya adalah adanya ilustrasi
yang membuat kita semakin mengerti inti renungan yang ada dalam situs ini.
Untuk mendapatkan berbagai renungan yang menarik ini, silakan menyempatkan
diri untuk mengunjungi situs ini. (Bayu)
9. SABDA Space Teens: http://www.teens.sabdaspace.org/
Situs ini adalah situs blog untuk remaja. Teman-teman bisa menulis di sini dan
saling berbagi tentang pengalaman pribadi bersama Tuhan dengan remaja yang
lain. Selain itu, teman-teman juga dapat berdiskusi atau membahas tentang
firman Tuhan. Dari situs ini, teman-teman dapat belajar banyak tentang sesuatu
yang baru dalam memahami firman Tuhan. Bahasa yang digunakan pun
sederhana sehingga kita mudah memahami makna dari setiap artikel blog yang
kita baca. Selain itu, ada juga video tentang firman Tuhan yang membuat kita
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bisa belajar lebih banyak lagi, dan membagikannya kepada remaja yang lain.
Silakan berkunjung ke situs ini untuk belajar lebih banyak lagi. (Bayu)
Tanggal akses: 5 Mei 2015
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.

57

ICW 2015

Aplikasi: Warungsatekamu

WarungSaTeKaMu adalah aplikasi Android yang dikembangkan oleh Our Daily Bread
Ministries untuk situs dengan nama yang sama. Aplikasi ini ditujukan sebagai sarana
bagi kaum muda untuk dapat bersaat teduh setiap hari, berbagi karya, dan berbagi
berkat satu dengan yang lain.
Saat pertama kali menjalankan aplikasi ini, Anda akan diminta untuk masuk dengan
menggunakan akun Facebook atau email. Anda juga bisa melewati langkah ini dan
masuk tanpa mendaftar, tetapi Anda tidak akan bisa memberikan komentar. Setelah
melewati langkah ini, akan muncul pop-up dialog untuk meminta Anda menyukai laman
WarungSaTeKaMu di Facebook. Ketika sampai pada layar utama aplikasi ini, Anda
akan menemukan artikel-artikel terbaru yang terintegrasi dengan situs
WarungSaTeKaMu.org. Jika Anda menarik panel menu dari sebelah kiri, Anda bisa
mengakses berbagai bahan dan artikel yang dikelompokkan dalam kategori-kategori
seperti Saat Teduh, Pena Kamu, Media Kamu, dan Komik Kamu. Selain itu, masih
terdapat juga menu-menu lain untuk pengaturan, informasi pengembang, mengirim
karya, dll.. (Odysius)
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.warungsatekamu&hl=en
Tanggal akses: 8 Mei 2015

Multimedia: Pemuda dan Gairah Konsumerisme
Saat ini, kaum muda adalah golongan yang paling rawan terbawa arus gaya hidup dan
budaya konsumerisme. Identitas mereka tidak lagi ditentukan oleh apa yang mereka
lakukan, tetapi oleh apa yang mereka miliki. Apabila mereka tidak memiliki barang
tertentu, mereka tidak akan dianggap keren, atau bahkan dikucilkan dari komunitas
mereka. Akibatnya, banyak barang yang mereka beli bukan karena mereka
membutuhkannya, melainkan hanya karena ingin atau sekadar mengikuti tren yang
sedang berkembang.
Melalui materi di dalam slide presentasi ini, kita diingatkan kembali bahwa perilaku
semacam ini hanya akan membawa kepada kehancuran, "karena akar dari segala
kejahatan ialah cinta uang" (1 Timotius 6:10a). Kita diingatkan kembali untuk
mengutamakan apa yang memang menjadi kebutuhan utama kita dan
mengesampingkan hal-hal lain yang tidak termasuk di dalamnya. Terlebih dari pada itu,
kita diingatkan kembali untuk senantiasa mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu
dan mencari terlebih dahulu kerajaan-Nya, maka setiap kebutuhan kita niscaya akan
ditambahkan-Nya kepada kita. (Odysius)
Alamat URL: http://www.slideshare.net/Equivalent/pemuda-gairah-konsumerisme
Judul presentasi: Pemuda & Gairah Konsumerisme
Tanggal unggah: 14 Agustus 2013
Jumlah halaman: 10 halaman
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Nama pemateri: Equivalent Pangasi Rajagukguk, S.Si. (Teol)
Nama pengunggah: Equivalent Pangasi Rajagukguk, S.Si. (Teol)
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
Agustus : Forum Diskusi
September : Persekutuan (PMK)
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Stop Press: Berita Seputar Pendidikan Elektronik Studi
Teologi Awam (pesta) Dari YLSA

Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > membuka program Pendidikan Elektronik
Studi Teologi Awam (PESTA). Program PESTA < http://pesta.org > terbuka bagi
mereka yang rindu belajar firman Tuhan lebih mendalam tanpa dibatasi waktu dan
tempat. Program PESTA ditujukan khusus bagi mereka yang tidak mengikuti pendidikan
formal di sekolah teologi.
Anda tertarik untuk tahu lebih dalam tentang program PESTA? Anda memerlukan lebih
banyak informasi kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam program PESTA?
Segera daftarkan diri Anda sebagai pelanggan Berita PESTA! Melalui Berita PESTA
Anda dapat menyimak perkembangan terbaru setiap kegiataan pelaksanaan kelas, info
klub e-Buku di FB, juga artikel- artikel yang alkitabiah. Cara berlangganan sangat
mudah dan GRATIS! Kirimkanlah email Anda ke < subscribe-i-kan-beritapesta(at)hub.xc.org
>atau ke < pesta(at)sabda.org >
Dapatkan arsip Berita PESTA sejak tahun 2005 di: <
http://sabda.org/publikasi/berita_pesta/arsip/ >
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ICW 1243/Agustus/2015: Forum Diskusi
Salam Kasih
Sahabat ICW,

Berdiskusi untuk saling berbagi pemikiran dan bertukar pendapat merupakan hal yang
baik untuk dilakukan karena hal tersebut dapat menambah wawasan kita tentang
berbagai hal dalam hidup. Dalam konteks kekristenan, hal ini juga dapat menjadi sarana
untuk saling berbagi berkat di antara sesama orang percaya. Internet membuka luas
kesempatan untuk hal-hal tersebut melalui berbagai forum diskusi yang dibuat untuk
membahas berbagai topik, baik yang umum maupun yang khusus.
Oleh karena itu, pada bulan ini, Indonesian Christian WebWatch (ICW) mengangkat
tema forum diskusi, khususnya forum diskusi Kristen, untuk memberikan kepada Anda
ulasan dari beberapa situs yang bisa Anda jadikan referensi untuk mencari situs forum
diskusi yang sesuai dengan Anda. Sehubungan dengan itu, edisi kali ini juga mengulas
tentang aplikasi Grace Forum dan slide presentasi "Mengapa Allah Memberikan Kita 4
Injil?"
Apakah Anda orang yang suka berbagi pemikiran atau bertukar pendapat dengan orang
lain? Jika ya, edisi kali ini sangat cocok untuk Anda. Selamat berselancar. Tuhan Yesus
memberkati.
Pemimpin Redaksi ICW,
Odysius
< ody(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >

62

Ulasan: Situs-Situs Forum Diskusi

ICW 2015

1. Forum Iman Kristen: http://forumimankristen.com/index.php?board=9.0
Forum Iman Kristen (FIK) merupakan sebuah forum dalam dunia maya yang
diperuntukkan khusus bagi kaum Trinitarian dan kristiani dalam berdiskusi dan
bertanya jawab tentang topik-topik seputar iman Kristen. Apakah khusus hanya
untuk kaum Trinitarian dan kristiani? Ya, sebab dalam bagian Forum Rules atau
aturan diskusi, jelas dinyatakan bahwa Non-Trinitarian dan Non-Kristen dilarang
memosting di board tersebut. Sesuai namanya, forum ini tentu saja bukan
ditujukan untuk menjadi forum komunikasi dan diskusi antariman yang akan
membuka perdebatan lebih luas dan lebar, melainkan hanya terbatas bagi
kalangan Katolik serta Protestan saja. Menilik beberapa isi diskusinya, FIK
ternyata menjadi ruang dialog yang sehat bagi para anggotanya. Tidak ada
hujatan, umpatan, atau kata-kata yang tidak etis yang diposting sebagai
komentar atau replies, melainkan saling melontarkan pendapat dan pengetahuan
imannya secara dewasa dan sehat. Tentu saja, peran moderator sangat
signifikan dalam mengedit postingan atau komentar-komentar yang dilayangkan.
Namun, secara keseluruhan, FIK dapat menjadi salah satu acuan forum diskusi
yang patut untuk dikunjungi bagi Anda, orang-orang Kristen yang senang
berdiskusi dan bertukar pendapat. Ingin tahu lebih lanjut mengenai isi diskusi dan
berbagai komentar dari topik, "Alasan Reformed dan Prostestan
bersolascriptura", "Teori Kemakmuran", atau "Predestinasi"? Silakan kunjungi
Forum Iman Kristen di http://forumimankristen.com/index.php?board=9.0, dan
jangan lupa untuk melihat aturan main dalam forum diskusi ini dengan mengeklik
Forum Rules. (N. Risanti)
2. Forum Kristen Menjawab: http://www.forumkristenmenjawab.com/
Dilihat dari slogannya, "Menemukan Kristus Sebenarnya", Forum Kristen
Menjawab terlihat sebagai media yang menjadi ruang pengajaran dengan
berpusat pada Kristus. Namun, ternyata forum ini tidak hanya dikhususkan
menjadi ruang bagi teologi dan iman Kristen, melainkan juga menjadi media
untuk beberapa topik dan informasi umum. Terbagi dalam enam bagian, yaitu
Informasi Umum, Pusat Pembelajaran Online, Ruang Diskusi dan Debat, Ruang
Santai dan Hiburan, Tempat Arsip dan Lainnya, serta Statistik Board, forum ini
cukup memiliki pengategorian yang rapi untuk ditelusuri oleh para
pengunjungnya. Setiap bagian kemudian masih terdiri atas beberapa topik dan
ulasan, yang dapat dipilih sendiri oleh pengunjung. Anda dapat ikut meramaikan
diskusi, membaca renungan, mencari berbagai topik artikel, bahkan memosting
sesuatu di forum ini atau mencari informasi lowongan kerja dan kerja sama.
Terhubung dengan jaringan sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube,
membuat setiap anggota forum dapat log in ke dalam forum ini melalui akun
media sosial mereka masing-masing. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai
Forum Kristen Menjawab, silakan berkunjung ke:
http://www.forumkristenmenjawab.com/ (N. Risanti)
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3. Sarapan Pagi Biblika: http://www.sarapanpagi.org/
Sarapan Pagi Biblika merupakan forum diskusi Kristen yang memiliki 5 bagian
utama untuk dipilih pengunjungnya. Belajar Alkitab, Bunga Rampai Gereja
Kristen, Apologetik dan Tanggapan atas Tuduhan, Forum Terbuka, dan Trash
Bin. Forum ini bersifat terbuka bagi semua orang, dengan tersedianya menu
Forum Terbuka yang memberi wadah bagi mereka yang nonkristiani untuk
bertanya, memberi kritik, bahkan mengungkapkan ketidaksetujuan mereka atas
iman Kristen. Seperti forum-forum diskusi lainnya, ada aturan main yang
diterapkan kepada anggotanya, yang disebut Netiket atau etika berinternet dan
etika berdiskusi. Netiket ini terdapat di bagian teratas dalam halaman forum dan
mesti mendapat perhatian dari anggota jika tidak ingin postingan mereka berakhir
di Trash Bin. Keistimewaan forum ini sendiri terdapat dalam bagian kategori
Belajar Alkitab yang menyediakan berbagai topik pengajaran dan dogma
pengajaran Kristen seperti kristologi, keselamatan, eskatologi, Roh, Alkitab, dsb..
Dengan menjadi anggota, Anda dapat ikut berdiskusi, curhat, mengajukan
permohonan doa, mencari informasi tentang berbagai kegiatan, sekolah teologi,
KKR, seminar, atau sekadar nimbrung di bagian bincang-bincang yang bersifat
umum. Jika Anda tertarik untuk melihat-lihat atau bahkan menjadi anggota dari
Sarapan Pagi Biblika, silakan klik: http://www.sarapanpagi.org/. Kiranya ada
banyak berkat yang bisa Anda dapatkan dari sana. (N. Risanti)
4. Indonesian Christian Network of Networks: http://www.in-christ.net/forum/
Forum In-Christ.net adalah salah satu situs forum diskusi yang merupakan
bagian dari situs Indonesian Christian Network of Networks, situs yang dikelola
oleh Yayasan Lembaga SABDA. Thread pembahasan dalam situs ini
dikelompokkan ke dalam kategori-kategori untuk memudahkan pengguna dalam
menemukan topik yang sesuai dengan yang dikehendaki. Kategori-kategori yang
dimaksud antaranya: Situs In- Christ.net, Komunitas SABDA, Komunitas Umum,
Komunitas Khusus, dan Lain-lain. Kategori yang pertama berisi seputar situs
forum diskusi ini sendiri, seperti: panduan dan peraturan forum, diskusi masalah
teknis dalam situs, kritik dan saran, dll.. Untuk kategori Komunitas SABDA, topiktopik yang dibahas di antaranya tentang SABDA Software, SABDA Audio,
SABDA Space, dll.. Komunitas umum berisi topik-topik seperti kepenulisan,
kepemimpinan, misi, dll., sedangkan Komunitas Khusus berisi topik-topik seperti
Tentang YLSA dan Peserta & Alumni PESTA. Untuk topik-topik yang tidak
termasuk dalam kategori-kategori yang sudah disebutkan di atas, akan
dimasukkan dalam kategori Lain- Lain. Jika Anda berminat untuk bergabung
dalam diskusi untuk topik tertentu di situs ini, silakan mengunjungi alamat yang
sudah dicantumkan di atas. (Odysius)
5. Kidung.com: http://www.kidung.com/forum/
Situs Kidung.com adalah situs yang cukup terkenal di kalangan orang Kristen
sebagai sumber untuk mencari lirik lagu pujian dan penyembahan rohani beserta
kunci-kuncinya, baik untuk gitar maupun keyboard. Akan tetapi, mungkin hanya
segelintir orang yang tahu bahwa situs ini juga memiliki forum diskusi untuk topiktopik tertentu yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi. Pada halaman
utama forum diskusi Kidung.com, Anda akan langsung disuguhkan dengan
64

ICW 2015

empat kategori untuk topik-topik yang dibahas dalam forum diskusi ini dan Anda
bisa memilih salah satu yang sesuai dengan keperluan Anda. Empat kategori
tersebut adalah kategori Lagu Rohani, Kesaksian, Pelayanan di Gereja, dan
Forum Bebas. Jika Anda masuk ke dalam kategori Lagu Rohani, Anda akan
menemukan berbagai topik untuk membahas lagu-lagu rohani terbaru,
menanyakan notasi untuk lagu tertentu, dan topik-topik lain yang berhubungan
dengan lagu-lagu rohani. Jika Anda masuk ke dalam kategori Kesaksian, Anda
akan menemukan thread-thread untuk membahas topik- topik yang berhubungan
dengan berbagai kesaksian tentang cinta kasih Tuhan yang begitu besar atas
orang-orang yang beriman. Kategori Pelayanan di Gereja untuk saat ini masih
kosong dan belum ada topik yang ditampilkan. Namun, jika Anda ingin memulai
thread dengan topik yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi, Anda
sangat dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Kategori Forum bebas, sesuai
dengan namanya, membahas tentang topik-topik yang tidak termasuk dalam
pengelompokan kategori-kategori sebelumnya. Di sini, Anda akan menemukan
topik-topik seperti pernikahan, bertahan dalam iman, bahasa roh, dll.. Jika Anda
tertarik untuk masuk ke dalam forum diskusi ini, silakan mengunjungi situs
Kidung.com. (Odysius)
6. ForumKristen.com: http://forumkristen.com/
Situs ForumKristen.com adalah situs forum diskusi yang dibangun secara khusus
bagi masyarakat Kristen untuk dapat saling bertukar pikiran dan saling
menguatkan satu dengan yang lain dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sama seperti situs-situs forum diskusi yang lain, situs ini juga memiliki beberapa
kelompok atau kategori untuk berbagai topik yang dibahas dalam forum-forum
diskusinya. Pengelompokan berdasarkan kategori ini bertujuan agar pengguna
bisa lebih dimudahkan dalam menavigasi situs dan berdiskusi. Kategori-kategori
yang dimaksud antara lain: Komunitas, Forum Terbuka, Iman Kristen, Kehidupan
Kristen, dan Lain-Lain. Dalam kategori Komunitas, Anda akan menemukan
thread untuk informasi atau pengumuman yang berhubungan dengan internal
situs. Terdapat juga kategori Forum Terbuka bagi orang-orang non-Kristen untuk
ikut bergabung dalam diskusi seputar topik tertentu. Dua kategori berikutnya,
Iman Kristen dan Kehidupan Kristen, berisi tentang topik-topik seputar
kekristenan seperti pendalaman Alkitab, renungan, kesaksian, dll.. Namun, ada
hal menarik yang membedakan situs ini dari situs-situs forum diskusi yang lain,
yaitu ayat Alkitab hari ini yang di-"update" setiap hari dan bisa Anda baca pada
halaman utama situs ini. Bagi Anda yang sedang mencari tempat untuk
berdiskusi tentang topik tertentu seputar kekristenan, situs ini mungkin dapat
menjadi salah satu referensi yang baik untuk Anda. Silakan mengunjungi situs
ini. (Odysius)
7. Situs Salib.net: http://salib.net/
Situs Salib.net adalah sebuah situs yang berisi forum diskusi dan memiliki
beberapa kategori dalam forum diskusi. Kategori forum diskusi dalam Salib.net
antara lain: Mengenai Salib.net, Umum, Khusus, Kekristenan, Webmaster, Dunia
Pekerjaan, Hobi, dan Refresing Yuk. Ketika menjelajah situs ini, memang
pengguna akan melihat bahwa situs ini adalah situs Kristen. Akan tetapi, forum
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diskusi yang disajikan lebih banyak mengangkat topik-topik sekuler. Diskusi
dalam Salib.net berjalan dengan cukup aktif, hanya forum kategori kekristenan
dan kategori khusus saja yang berjalan kurang aktif. Salah satu kesulitan ketika
mengunjungi situs ini adalah tidak adanya menu navigasi untuk Tentang Kami
dan FAQ sehingga bagi pengguna baru yang ingin melihat profil situs ini tidak
akan menemukannya. Akan tetapi, untuk bertanya seputar Salib.net, Anda dapat
langsung mengirimkan pesan SMS ke nomor yang tertera di halaman situs
Salib.net. (Amidya)
8. Situs Ladang Tuhan Baru: http://ltb1.indonesianforum.net/
Situs Ladang Tuhan Baru juga merupakan sebuah situs yang dipergunakan
untuk berdiskusi. Situs ini memiliki empat forum diskusi, yaitu forum terbuka,
forum kekristenan, forum media, dan forum diskusi umum. Salah satu kelemahan
dari situs ini adalah tidak adanya informasi lengkap tentang pengelola situs. Situs
ini juga tidak mencantumkan menu navigasi untuk FAQ dan Tentang Kami
sehingga pengguna tentu akan bertanya siapa pengelola situs ini, apa visi dan
misinya, dan pertanyaan-pertanyaan lain tentang situs ini. Tampilan dari situs
Ladang Baru Tuhan juga praktis. Untuk membutuhkan bantuan, pengguna dapat
langsung meninggalkan pesan di kotak bantuan atau mengirim SMS ke nomor
yang sudah tertera di dalam situs tersebut. (Amidya)
9. Ekaristi Dot Org: http://www.ekaristi.org/forum/
Situs Ekaristi Dot Org adalah sebuah situs yang menyediakan sarana pastoral
dan informasi Katolik di dunia maya. Melalui situs ini, pengunjung bisa
berinteraksi, berdiskusi, dan berkomunikasi mengenai pendalaman iman untuk
menambahkan wawasan kepada umat kristiani agar semakin dekat dengan
Tuhan dan sesamanya. Topik-topik diskusi telah disediakan dalam halaman
forum ini sehingga memudahkan pengunjung dalam berdiskusi. Forum ini dibagi
menjadi dua, yaitu diskusi terbuka yang bisa dilihat oleh siapa saja dan diskusi
tertutup yang hanya bisa dilihat oleh anggota saja. Selain untuk berdiskusi,
halaman ini juga menyajikan film-film yang berhubungan dengan ekaristi. Silakan
berpartisipasi dalam diskusi ini dan jadilah berkat bagi orang lain. (Gunung)
Tanggal akses: 28 Mei 2015
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Aplikasi: Grace Forum

Grace Forum adalah sebuah aplikasi mobile berplatform Android yang dikembangkan
untuk membantu membangun dan meningkatkan interaksi sosial di antara orang-orang
Kristen. Aplikasi ini menyediakan sebuah platform bagi para penggunanya untuk saling
mengobrol (chat) dan berbagi informasi seputar iman Kristen dan kekristenan. Lewat
aplikasi ini, pengguna bisa berdiskusi, mengajukan pertanyaan, meminta dukungan
doa, membaca berita kekristenan dunia, terhubung dengan teman-teman lama,
menemukan teman-teman baru, membuat profil pribadi, dan memosting komentar di
media sosial. Aplikasi ini cukup lengkap dengan berbagai fitur yang ditawarkan tersebut.
Sayangnya, aplikasi ini tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Antarmuka pengguna
aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris dan percakapan dalam forum-forum yang
tersedia juga masih menggunakan bahasa Inggris. Namun, jika Anda percaya diri
dengan kemampuan berbahasa Inggris yang Anda miliki, Anda sangat dipersilakan
untuk mencoba menggunakan aplikasi ini. (Odysius)
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.graceforum
Tanggal akses: 3 Juni 2015
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Multimedia: Mengapa Allah Memberi Kita 4 Injil?

Mengapa Allah memberi kita 4 Injil? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, slide
presentasi ini terlebih dahulu menjelaskan tentang profil singkat dari masing-masing
penulis keempat Injil tersebut. Setelah mengetahui latar belakang para penulis Injil
tersebut, slide ini kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ada tiga alasan
mengapa Allah memberi kita empat Injil. Pertama, supaya kita bisa mendapatkan
gambaran yang lebih lengkap mengenai Kristus dari berbagai aspek dan sudut
pandang. Kedua, supaya kita mampu memverifikasi kebenaran kisah-kisah mereka
secara objektif dengan membandingkan kisah yang satu dengan yang lainnya. Dan
yang ketiga, untuk memberikan "harta karun" pada mereka yang dengan rajin mencari,
karena banyak yang dapat diperoleh dari mempelajari setiap Injil secara individu.
Apabila Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang poin-poin yang telah
disebutkan, Anda bisa membaca dan mempelajari slide presentasi ini selengkapnya di
situs Slideshare. (Odysius)
Alamat URL: http://www.slideshare.net/davidsyahputra/seminar-rohani-diskusi-alkitabmengapa-allah-memberi-4-injil
Judul presentasi: Mengapa YHWH Memberikan Kita 4 Injil?
Tanggal unggah: 20 Agustus 2013
Jumlah halaman: 31
Nama pemateri: David Syahputra
Nama pengunggah: David Syahputra
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
September : Persekutuan (PMK)
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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ICW 1244/September/2015: Persekutuan
Mahasiswa Kristen (PMK)
Salam Kasih
Sahabat ICW,

Sebagai agen perubahan, mahasiswa, khususnya mahasiswa Kristen, perlu dibekali
dengan hikmat dan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam
menerapkan ilmu mereka untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Oleh
karenanya, pelayanan mahasiswa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Persekutuan
Mahasiswa Kristen (PMK) juga menjadi penting. Maka dari itu, pada bulan September
ini, Indonesian Christian WebWatch (ICW) mengangkat tema "PMK". Dalam edisi kali
ini, kami menyajikan ulasan dari beberapa situs PMK yang dapat Anda gunakan untuk
menambah wawasan Anda seputar pelayanan kampus, khususnya di kampus yang
bersangkutan. Selain itu, kami juga menyajikan ulasan dari aplikasi Android Perkantas
serta slide presentasi yang berjudul "Wortel, Telur, dan Biji Kopi". Kiranya edisi kali ini
dapat menambah wawasan Anda seputar pelayanan kampus dan Persekutuan
Mahasiswa Kristen. Selamat berselancar, Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi ICW,
Odysius
< ody(at)in-christ.net >
< http://icw.sabda.org >
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Ulasan: Situs-Situs Persekutuan Mahasiswa Kristen (Pmk)
1. PMK IPB: http://pmk.lk.ipb.ac.id/
Situs ini merupakan pusat informasi yang memiliki beragam fitur di dalamnya
bagi mahasiswa Kristen. Terdapat beberapa artikel menarik tentang pelayanan
mahasiswa di universitas. Tiap artikel dapat kita bagikan melalui jejaring sosial,
dan kita juga dapat memberikan komentar pada tiap artikel. Bila Anda kesulitan
untuk mencari suatu artikel atau informasi tertentu, situs ini menyediakan tautan
tags di sebelah kanan halaman untuk memudahkan Anda memilih kategori
berita, informasi, ataupun artikel Kristen yang Anda inginkan. (Yans)
2. PMK Oikumene Universitas Tadulako (PERMAHKOTA):
https://permahkota.wordpress.com/ Situs ini dibuat oleh Persekutuan Mahasiswa
Kristen di Universitas Tadulako yang disebut PERMAHKOTA, yang merupakan
singkatan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Tadulako. Situs ini
menyediakan beragam informasi seputar kegiatan-kegiatan persekutuan, lokasi
di mana persekutuan akan diadakan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan
tersebut. Situs ini juga berisi tentang struktur organisasi sehingga orang dapat
mencari orang yang berkepentingan, misalnya ketua atau pengurus lainnya
dalam masa kepemimpinan dalam jabatan tersebut dsb.. Kita juga dapat
berlangganan informasi dari situs ini. (Yans)
3. PMK ITS: http://tpkk.its.ac.id/
Situs PMK ITS adalah tempat informasi PMK di Institut Teknologi Sepuluh
Nopember di Surabaya. Di sini, kita dapat mencari beragam informasi, salah
satunya tentang divisi dalam struktur organisasi. Dari situs ini, kita bisa
mengetahui bahwa terdapat 5 divisi, yaitu divisi pemuridan, persekutuan, doa &
pemerhati, humas & diakonia, dan pengembangan kompetensi. Situs ini juga
menyediakan artikel-artikel menarik dan membangun. Ada pula renungan harian
yang tersedia di dalam situs ini. Anda juga dapat mengikuti perkembangan berita
terbaru dari situs ini melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan
yang sedang marak sekarang ini, yaitu Instagram. Jika Anda ingin mengenal
lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke dalam situs PMK ITS atau melalui
Twitter. Silakan menjelajah situs ini. (Yans)
4. PMK ITB: http://pmk.itb.ac.id/
Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB (PMK ITB) merupakan sebuah komunitas
interdenominasi yang terdiri atas mahasiswa-mahasiswa yang akan memimpin
untuk melayani dan menjadi saksi-Nya di komunitas ITB. PMK ITB memiliki situs
resmi yang bisa Anda kunjungi di http://pmk.itb.ac.id/. Situs ini dikelola oleh
mahasiswa Kristen ITB, yang tidak hanya memberikan informasi seputar PMK
ITB saja, tetapi juga informasi seputar kekristenan di seluruh Indonesia. Dalam
situs ini, terdapat berbagai macam artikel seputar kekristenan yang dapat
memberikan dorongan positif bagi pembaca. Selain itu, Anda juga akan
menemukan info-info menarik mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
oleh PMK ITB. Masih banyak hal lagi yang dapat Anda temukan dalam situs ini.
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Untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermakna, Anda dapat
menyempatkan diri untuk mampir ke situs ini. Selamat membaca. :) (Hossi)

5. PMKK UNDIP: http://pmkkundip.org/
Situs pmkkundip.org adalah sebuah situs yang membahas tentang aktivitas dan
kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran UNDIP.
Anda dapat menemukan banyak artikel dan tulisan menarik yang dapat menjadi
inspirasi bagi Anda dalam situs ini. Selain itu, di situs ini juga terdapat kumpulan
firman dan kesaksian yang dapat Anda baca pada waktu luang sehingga
menjadikan waktu luang Anda berharga dan berkualitas. Bahkan, situs ini juga
menyediakan informasi seputar kesehatan yang dapat membantu untuk
menjawab pertanyaan Anda mengenai kesehatan sekaligus menambah
wawasan Anda di bidang kedokteran. Anda juga dapat berpartisipasi dalam
memberikan dukungan doa berdasarkan pokok-pokok doa yang sudah tertera
dalam situs ini. Pokok-pokok doa tersebut akan diperbarui setiap bulan. Jika
Anda ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai situs ini, silakan kunjungi
pmkkundip.org. Selamat menjelajahi situs ini. :) (Hossi)
6. PMK FEB UGM: http://www.pmkfebugm.org/
Situs ini adalah situs resmi dari PMK FEB UGM, sebuah organisasi yang
mewadahi kegiatan kerohanian seluruh umat kristiani di Fakultas Ekonomika &
Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam situs ini, terdapat beberapa artikel
tentang kegiatan-kegiatan PMK FEB UGM yang berada di halaman utama situs.
Tidak hanya berupa artikel saja, kegiatan- kegiatan tersebut juga diabadikan
melalui berbagai video yang dapat Anda saksikan secara daring. Selain itu, situs
ini juga menyediakan buletin PMK dalam format PDF yang bisa Anda unduh di
bagian bawah halaman situs. Ada delapan menu utama dalam situs ini yang
memudahkan Anda untuk menavigasi situs, yaitu Home, Profil, Divisi, Arsip,
Download, Email PMK, Gallery, dan Hubungi Kami. Jika Anda membutuhkan
informasi lain seputar kekristenan, Anda dapat mengetik kata kunci yang Anda
inginkan pada kolom 'Search' yang ada di sisi kanan halaman. Jangan biarkan
waktu berharga Anda terbuang sia-sia. Sempatkan diri untuk mengunjungi situs
ini dan dapatkan hal-hal bermanfaat yang ada di dalamnya. Selamat membaca. :)
(Hossi)
7. Persekutuan Mahasiswa Kristen Asrama UI: http://pmka-ui.blogspot.com Situs
PMKA UI adalah situs yang memberikan informasi tentang persekutuan
mahasiswa Kristen asrama Universitas Indonesia. Melalui situs ini, Anda akan
mendapatkan informasi tentang profil PMKA, data pengurus, renungan, acara
terbaru, dan lain sebagainya. Pengoperasian situs ini sangat mudah karena
hanya terdiri atas dua menu, yaitu Magazine dan Home, serta ada fitur kotak
pencarian yang terletak di paling atas. Halaman depan situs ini menyajikan
berbagai informasi dari PMKA UI. Uniknya, situs ini menyediakan berbagai
pilihan bentuk tampilan situs. Penasaran? Silakan klik menu Magazine dan
pilihlah bentuk tampilan yang Anda inginkan, misal: klasik, kartu lipat, majalah,
bilah sisi, dll.. Jika Anda memilih salah satu bentuk tampilan tersebut, halaman
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depan beserta kontennya akan menyesuaikan pilihan Anda. Daripada
penasaran, kunjungi saja situs PMKA UI sekarang juga! (Santi T.)

8. PMK Philadelphia FMIPA-UB: http://www.pmkphiladelphiaub.web.id/
Situs PMK Philadelphia adalah situs yang menyajikan beragam informasi tentang
persekutuan mahasiswa FMIPA Universitas Brawijaya. Informasi tentang visi
misi, kepengurusan, dokumentasi, kegiatan, dll. bisa Anda temukan dengan
cepat karena pengategorian data situs dilakukan dengan sistematis. Ketika Anda
berkunjung ke situs ini, pada halaman depan, Anda akan mendapatkan banyak
berita terbaru tentang persekutuan ini. Selain itu, Anda juga bisa melihat
berbagai foto kegiatan dan berita terpopuler. Yuk, berkunjung ke situs ini
sekarang juga! (Santi T.)
Tanggal akses: 7 Juli 2015
•

Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terusmenerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan
ulasannya.
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Aplikasi: Perkantas

Aplikasi ini adalah aplikasi mobile berplatform Android yang dikembangkan oleh
Perkantas (Persekutuan Kristen Antar Universitas), sebuah lembaga yang bergerak di
bidang pelayanan pengembangan sumber daya manusia, terutama siswa, mahasiswa,
dan alumni Kristen. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses
situs-situs di dalam jaringan Perkantas beserta berbagai informasi dan bahan-bahan
bacaan yang terdapat di dalamnya tanpa perlu mengetikkan alamat dari masing-masing
situs tersebut satu per satu. Selain mengakses situs- situs dan mendapatkan bahanbahan bacaan, apabila pengguna merupakan salah satu alumni Perkantas, pengguna
juga bisa mengisi form untuk isian "Data Alumni Pelayanan Perkantas". Kemudian,
apabila pengguna ingin mendukung pelayanan Perkantas, aplikasi ini juga
menyediakan form untuk isian "Dukungan Pelayanan". Semuanya itu bisa Anda akses
melalui panel menu navigasi yang bisa ditarik dari sebelah kiri layar.
Sebagai tambahan, tim pengembang aplikasi ini menyatakan bahwa ini merupakan
aplikasi perdana mereka sehingga mereka memerlukan kritik dan saran dari para
pengguna untuk memperbaikinya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Apabila Anda ingin
berbagi saran untuk fitur atau ide tatap muka yang lebih baik, Anda bisa menghubungi
tim pengembang aplikasi ini melalui tab "Hubungi Kami". Semoga aplikasi ini bisa
bermanfaat. (Odysius)
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perkantas
Tanggal akses: 15 Juni 2015
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Bagaimanakah seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen? Slide presentasi yang
disusun oleh Decky Reyani ini menjawab pertanyaan tersebut dengan membuat sebuah
analogi menggunakan wortel, telur, dan biji kopi yang dimasukkan ke dalam panci yang
berisi air dan dipanaskan di atas tungku api. Wortel, telur, dan biji kopi menggambarkan
macam-macam sikap orang dalam menghadapi tantangan hidup yang juga
digambarkan dengan panci yang berisi air mendidih. Ketika dimasukkan ke dalam air
panas (tantangan di dalam hidup), seseorang bisa menjadi seperti wortel yang keras
dan kuat pada awalnya, tetapi menjadi lembek dan mudah hancur pada akhirnya.
Seseorang bisa juga menjadi seperti telur yang pada awalnya lunak di dalamnya
(memiliki hati yang lembut dan peka), tetapi kemudian mengeras setelah direbus
(berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan). Akan tetapi, seorang Kristen
yang sejati seharusnya menjadi seperti biji kopi yang tidak berubah oleh air panas,
tetapi justru mengubah air panas tersebut dan memberikan aroma kopi yang nikmat.
Anda dapat menemukan penjelasan yang lebih lengkap tentang berbagai analogi
karakter orang yang telah disebutkan sebelumnya di dalam slide presentasi yang
diunggah ke situs slideshare ini. Barangkali slide ini dapat Anda gunakan untuk
referensi dalam menyusun renungan atau khotbah, atau untuk keperluan yang lain.
Semoga ulasan multimedia kali ini dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.
(Odysius)
Alamat URL: http://www.slideshare.net/QElpunk/wortel-telorkopi-29089915
Judul presentasi: Cerita Wortel, Telur, dan Bijih Kopi
Tanggal unggah: 10 Desember 2013
Jumlah halaman: 24
Nama pemateri: Decky Reyani
Nama pengunggah: Decky Reyani
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Topik Selanjutnya
Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:
Oktober : Penulis
November : Kesaksian
Desember : Natal

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW,
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.
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Stop Press: Aplikasi Baru dari SABDA Android: Cerita
Alkitab Terbuka (cat)

Berita gembira untuk Anda! Yayasan Lembaga SABDA meluncurkan aplikasi android
terbaru, yaitu Cerita Alkitab Terbuka (CAT)! Nikmati 50 judul cerita Alkitab dari
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dilengkapi dengan 600 gambar ilustrasi.
Aplikasi ini akan membuat kegiatan belajar Alkitab jadi lebih menyenangkan. Anda
dapat menggunakannya sebagai alat peraga untuk bercerita kepada anak-anak sekolah
minggu, dan sebagai pelengkap dalam memberikan renungan atau khotbah. Anda juga
dapat membagikan cerita-cerita di dalamnya melalui berbagai media sosial yang Anda
miliki. Dapatkan aplikasi ini sekarang juga di Play Store dan sebarkan informasi ini
kepada keluarga dan rekan-rekan Anda!
Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.cerita Informasi
lebih lengkap: http://android.sabda.org
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